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Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Pihak Perusahaan
1. Apa itu program NextDev?
2. Apa tujuan dari program NextDev?
3. Siapa yang menjadi sasaran program NextDev?
4. Apa saja manfaat dari program NextDev?
5. Bagaimana proses perencanaan program NextDev?
6. Siapa saja pihak/stakeholder yang terlibat dalam program NextDev?
7. Bagaimana pelaksanaan program NextDev yang telah dilakukan? Apa sesuai harapan?
8. Apa harapan atas pelaksanaan program NextDev ke depannya?
9. Bagaimana pendapat publik akan perusahaan menurut anda?
10. Apa isi pesan yang ingin disampaikan program NextDev kepada publiknya?
11. Apa tujuan yang ingin dicapai dari penyampaian pesan program NextDev kepada
publiknya?
12. Media apa saja yang digunakan dalam menyampaikan pesan program NextDev?
13. Apa ada kustomisasi isi pesan berdasarkan pihak/stakeholder yang dituju?
14. Bagaimana pelaksanaan penyampaian pesan program NextDev yang sudah dilakukan?
Apa sesuai harapan?
15. Apa harapan atas pelaksanaan penyampaian pesan program NextDev ke depannya?
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Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Penerima Manfaat CSR
1. Apa anda mengetahui program NextDev?
2. Apa anda mengetahui program NextDev merupakan program dari PT Telekomunikasi
Selular (Telkomsel)?
3. Kapan dan dari mana anda pertama kali mengetahui program NextDev?
4. Menurut anda, apa itu program NextDev?
5. Apa tujuan program NextDev menurut anda?
6. Siapa publik sasaran program NextDev menurut anda? Apa menurut anda ini sudah
tepat?
7. Mengapa anda dan tim ikut dalam program NextDev?
8. Apa saja manfaat program NextDev menurut anda?
9. Apa saja rangkaian kegiatan dalam program NextDev yang pernah anda lalui dan
bagaimana prosesnya?
10. Menurut anda, apa pesan yang ingin disampaikan program NextDev kepada publiknya?
11. Media komunikasi apa saja yang anda ketahui digunakan program NextDev untuk
menyampaikan pesan kepada publiknya?
12. Apa pemilihan media komunikasi program NextDev sudah tepat menurut anda?
13. Menurut anda apa program NextDev berjalan sukses? Bagaimana anda menilai hal
tersebut?
14. Apa saja kendala yang anda lihat terjadi pada program NextDev? Dan jika anda tahu,
bagaimana kendala tersebut diatasi?
15. Menurut anda, apa dampak baik positif maupun negatif yang ditimbulkan program
NextDev kepada publik secara umum?
16. Bagaimana anda melihat peran perusahaan PT Telekomunikasi Selular dalam program
NextDev?
17. Apa pemahaman anda tentang PT Telekomunikasi Selular?
18. Menurut anda, apa kelebihan dan kekurangan program NextDev?
19. Apa menurut anda program NextDev perlu dilanjutkan? Jika ya, apa harapan atau saran
anda untuk program NextDev ke depannya?
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Daftar Pertanyaan Wawancara untuk Praktisi CSR
1. Apa pengertian istilah konsep Corporate Social Responsibility (CSR) menurut anda?
2. Menurut anda apa saja tahap-tahap yang ada dalam proses pelaksanaan CSR dan
bagaimana sebaiknya hal tersebut dijalankan?
3. Manakah yang menurut anda lebih dulu dilakukan, pemilihan isu CSR atau publik
sasarannya? Mengapa demikian?
4. Bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan menentukan siapa publik sasaran
program CSR yang dilakukannya?
5. Menurut anda siapa saja pihak yang menjadi stakeholder dalam program CSR di luar
sasaran program?
6. Apakah menurut anda dalam pelaksanaan CSR terdapat tahap evaluasi?
7. Apa saja indikator yang menurut anda perlu dinilai dalam pelaksanaan CSR?
8. Dari pandangan anda bagaimana pemilihan isu program CSR dilakukan?
9. Apa saja sektor isu CSR yang bisa dipilih dan mana saja yang menurut anda banyak
dilakukan di Indonesia?
10. Mengenai aktivitas komunikasi, menurut anda apakah hal tersebut ada dalam
pelaksanaan program CSR? Jika ya, pada bagian mana hal tersebut dilakukan?
11. Bentuk komunikasi seperti apakah yang menurut anda perlu dilakukan dalam sebuah
pelaksanaan CSR?
12. Menurut anda media apa saja yang dapat digunakan sebuah organisasi atau perusahaan
dalam melakukan komunikasi kepada publiknya baik secara internal maupun eksternal?
13. Apakah menurut anda perlu dilakukan penilaian terhadap aktivitas komunikasi sebuah
program CSR? Jika ya, apakah penilaian tersebut perlu disampaikan secara khusus di
luar laporan program CSR itu sendiri? Mengapa demikian?
14. Menurut anda apa saja indikator yang diperlukan dalam menilai komunikasi CSR?
15. Apakah menurut anda perlu sebuah program CSR perusahaan disampaikan secara
terbuka kepada publik umum atau hanya perlu kepada stakeholder tertentu yang sudah
dipilih perusahaan? Mengapa demikian?
16. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) memiliki salah satu program CSR yaitu
NextDev dengan pengertian singkat program pengembangan startup berbasis aplikasi
mobile smartcity untuk memecahkan masalah dalam kota tertentu.1
Dari beberapa pemberitaan di media online, Telkomsel dinyatakan ingin menguasai
pasar M2M2 dan salah satu caranya dengan mengadakan program NextDev.3
Selain itu, dalam wawancara dengan beberapa anggota divisi Corporate
Communication, perusahaan menilai program NextDev merupakan bagian dari strategi
perusahaan bertajuk DNA (Device, Network, and Application) dalam transformasi
bisnis menjadi perusahaan digital. NextDev termasuk dalam bagian Application dalam
mendorong jumlah aplikasi dalam negeri. Bagaimana pendapat anda akan hal ini

1

NextDev. “About”. Diakses 20 Juni 2017. http://thenextdev.id/v3/about/
Alia, Siti Sarifah dan Haryanto, Agus Tri. 2014. “Telkomsel Ingin Kuasai 60 Persen Market Share
M2M”. Viva News. 19 November. Diakses 20 Juni 2017.
http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/560021-telkomsel-ingin-kuasai-60-persen-market-sharem2m
3
Gunawan, Hendra. 2015. “Genjot M2M, Telkomsel Gelar Kompetisi The NextDev”. Tribun News.
4 Mei. Diakses 20 Juni 2017. http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/05/04/genjot-m2m-telkomselgelar-kompetisi-the-nextdev
2
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kaitannya dengan NextDev yang disebut program CSR? Sebagai contoh dalam situs
resmi perusahan pada bagian yang membahas khusus CSR perusahaan.4
17. Bagaimana pendapat anda akan pemilihan media komunikasi seperti website, media
online, media massa yaitu hanya Net TV (tidak ada channel lain ataupun melalui radio)
beserta channel YouTube yang dimilikinya, kegiatan offline (roadshow ke kampuskampus universitas), media sosial (Twitter, Instagram, dan Facebook fan page) yang
dipakai NextDev dalam menjangkau sasaran programnya, yakni anak muda dalam
rentang umur 18-30 tahun peminat startup berbasis teknologi aplikasi mobile? Apakah
sudah cukup? Jika ya, mengapa demikian dan jika belum, apa lagi yang perlu dilakukan
perusahaan untuk komunikasi program NextDev ini kepada sasarannya?
18. Apa menurut anda media-media komunikasi berikut sudah cukup untuk menyampaikan
pesan kepada stakeholder PT Telekomunikasi Selular dalam program NextDev seperti
sasaran program (anak muda 18 – 30 tahun peminat startup berbasis teknologi aplikasi
mobile), partner (dewan juri dan EO), akademisi (universitas), media, pemerintah
(Kemkominfo dan Pemda kota terkait), pihak swasta, karyawan, investor, dan publik
umum:
- Website
- Media online
- Media massa yaitu hanya Net TV (tidak ada channel lain ataupun melalui radio),
beserta channel YouTube yang dimilikinya
- Kegiatan offline (roadshow ke kampus-kampus universitas)
- Media sosial (Twitter, Instagram dan Facebook fan page)
- Media internal perusahaan
Jika ya, mengapa demikian, dan jika belum, apa lagi yang perlu dilakukan perusahaan
untuk komunikasi program NextDev ini kepada stakeholder secara keseluruhan?

4

Telkomsel. “Corporate Social Responsibility”. Diakses 20 Juni 2017.
http://www.telkomsel.com/about/csr/10289-Corporate-Social-Responsibility.html
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Transkrip Wawancara 1
Narasumber
Jabatan
Waktu
Tempat

: Steve Saerang
: Corporate Reputation Management Team Telkomsel
: Selasa, 6 Juni 2017
: Telkomsel Smart Office

Stefan:
E… Hari ini hari Selasa tanggal 6 Juni tahun 2017. Saya bersama Mas Steve Saerang dari
Telkomsel sebagai Corporate Management, Reputation Management Team akan bertanya
beberapa pertanyaan seputar program NextDev.
Steve:
Ya.
Stefan:
Baik, mas, pertanyaan pertama apa itu program NextDev?
Steve:
NextDev itu sebenernya adalah program CSR-nya Telkomsel, jadi ada di ranah CSR.
Tapi, kalau misalnya kita lebih jelasin lagi lebih luas bahwa NextDev itu sebenarnya
sebuah platform yang kita buat, e… anak muda Indonesia di mana kita mengajak mereka
agar bisa menuangkan kreativitasnya mereka dalam membuat, e… dalam memecahkan
permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia dengan bentuk aplikasi yang mereka
buat.
Aplikasi di sini adalah mobile apps atau mobile application. Jadi itu adalah, e… program
yang kita buat untuk menjangkau anak muda ini yang kreatif-kreatif se-Indonesia.
Kenapa kita sebut anak muda ya, karena program ini, aku mungkin langsung menjawab
beberapa pertanyaan.
Stefan:
Oke, mas.
Steve:
Enggak apa-apa, ya?
Stefan:
Keduanya sih apa tujuan dari program NextDev?
Steve:
Tujuannya kita ingin, making social impact through technology.
Stefan:
Oke.
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Steve:
Jadi, kita ingin memberikan dampak sosial kepada masyarakat menggunakan teknologi.
Nah, teknologi di sini adalah mobile aplikasi tadi. Itu tujuannya.
Stefan:
Oke, mas. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, siapa yang menjadi sasaran dari program
NextDev ini?
Steve:
Sasarannya ialah seperti yang tadi, anak muda. Ini kan platform anak muda. Ini bisa
terlihat siapa yang ikut program NextDev ini ialah mereka anak muda dari 18 sampai 30
tahun.
Stefan:
Oke, baik. Bagi sasaran program NextDev ini, apa saja manfaat yang bisa mereka
peroleh?
Steve:
Manfaat dari yang bisa mereka bisa peroleh, dari sisi, e… anak mudanya itu yang
pertama, mereka pasti di-upgrade skill-nya di NextDev. Karena mereka dapat
pengetahuan baru soal membuat aplikasi, tidak hanya dari sisi coding, tetapi juga dari
sisi, mereka e… dari sisi leadership, kemudian mereka juga dikembangkan dari sisi
marketing-nya.
Jadi, itu tadi dari sisi skill-nya, karena kan kalau teknologi, kan aplikasi ada skill teknis.
Ada UI/UX, design apps, kemudian prototyping product. Itu kan semua di skill-nya.
Di sisi leadership kenapa, karena di… menjadi startup kan ada satu leader yang e… kita
sebut CEO lah ya. Kalau di startup itu ada CEO-nya, yang menentukan arah dari startup
itu mau ke mana, mau apa, dia mau kembangin apa. Apa dia mau… ya, itu dia leadership
yang dibutuhin, mengembangkan timnya, mengembangkan bisnisnya. Itu kita bantu, di
dalam program NextDev itu kita bantu untuk kembangin leadership-nya.
Yang ketiga marketing and awareness. Di sini, skill ini tidak dimiliki oleh banyak orang.
Di NextDev kita juga memberikan um… mentoring terkait aplikasi mereka di sisi
marketing, di mana mereka harus ngerti bahwa program mereka itu harus divalidasi. Jadi,
ada market validation dalam sebuah prodak. Nah, di market validation itu ada mengcreate awareness, meng-create, e… biar apa namanya, sasaran dari aplikasi mereka atau
secara target pengguna aplikasi mereka paham tentang aplikasi itu. Mau dipakai seperti
apa, cara pakainya gimana, manfaat aplikasi itu seperti apa. Jadi, um… marketing itu
tidak hanya untuk mempromosikan produk, tapi juga untuk mengedukasi prodaknya.
Nah, hal-hal itu yang menjadi manfaat buat mereka. Ada sisi skill tadi, baru ada
leadership, baru ada mengenai marketing-nya itu gimana.
Stefan:
Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana proses perencanaan program
NextDev ini ya, mas?
Steve:
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Yang pertama harus ada riset. Ada riset dulu, jadi riset itu melihat tren pasar seperti apa,
tren market seperti apa, kemudian tren dari anak muda sendiri sebagai sasaran dari
program ini.
Pertama, kenapa perlu ada melihat market? Karena kita harus liat dulu dari masyarakat.
Meluncurkan sebuah program, tapi masyarakatnya tidak paham akan prodak itu, tidak
ada awareness, ya berarti sama aja kita kayak suicide. Kita suicide, bunuh diri. Apalagi
ini kan, mmm… ini basic-nya adalah soal CSR, CSR program, tapi ini ada di ranah
corporate communication. Jadi, ada di ranah PR. Otomatis, kalau namanya ada di ranah
PR, berarti kan public harus mendapatkan manfaat atau public harus mendapatkan
informasi dari… teredukasi lah dengan adanya program ini. Makanya harus ada riset di
market dulu.
Yang kedua, riset ke target dari program ini, ya itu tadi anak-anak muda itu. Mereka
tertarik gak jadi startup, apakah mereka tertarik enggak membuat aplikasi-aplikasi yang
bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Itu yang kita lakukan, pertama dari riset.
Setelah dari riset, tahapan berikutnya adalah e… mendesain program ini. Mendesain
program ini otomatis kita butuh masukan juga dari orang-orang yang e… adalah player
di industri ini. Jadi, kalau Telkomsel sendiri baru membuat program seperti ini, otomatis
kita butuh banyak masukan dari e… pemain-pemainnya, seperti digital enthusiast,
kemudian government dalam hal ini adalah government yang sudah mmm… apa ya,
sudah menerapkan program smartcity lah, contohnya Jakarta, Surabaya. Nah, mereka
kasih masukan juga, e… aplikasi-aplikasi seperti apa yang dibutuhkan oleh kota-kota itu.
Dari situ baru kita, setelah kita riset, kita ke desain, baru kita masuk piloting. Piloting
program. Nah, piloting program itu yang kita coba di satu kota, satu tempat kecil dalam
skala yang kecil. Kalau disambut dengan baik, baru kita bikin jadi program nasional.
Akhirnya, kita launching program itu secara nasional. Gitu… tahapannya baru habis itu
dieksekusi, habis itu nanti dievaluasi.
Stefan:
Oke, mas. Tadi kan mas bilang, sempet, bahwa yang menjadi sasarannya memang anak
muda ini sendiri dengan impact-nya adalah mereka bisa dapat pengembangan dari skill
mambangun aplikasinya atau marketingnya…
Steve:
Serta diri mereka sendiri
Stefan:
Serta dirinya mereka sendiri. E… kalau tadi mas juga sempet sebut kalau misalnya di luar
anak muda ini juga ingin membawa sesuatu ke masyarakat secara umum, kalau buat
publiknya secara umum itu tujuan yang ingin dicapai dari program ini apa tuh, mas?
Steve:
Yang pertama, ada langsung dan tidak langsung ya.
Langsungnya adalah aplikasi yang dihasilkan oleh anak-anak muda ini bisa dipakai oleh
publik. Itu langsung.
Tidak langsungnya adalah mendapatkan awareness bahwa um… misalnya mereka
berpikir bahwa startup itu hanya sekumpulan orang tertentu yang cuman bikin aplikasi
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enggak penting, gitu kan. Mindset itu harus diubah dari publik akhirnya bisa melihat
bahwa startup itu masa depan yang baik untuk anak-anak. Sehingga anak muda Indonesia
yang lain tidak semuanya dipaksa untuk bekerja, bekerja, bekerja, cari kantor, e… cari
pekerjaan di kantor atau bagaimana ya. Tapi, mereka juga teredukasi bahwa menjadi
startup juga salah satu pilihan yang bisa menghasilkan. Terus stigma yang di Indonesia
kan masih belum terbentuk dengan baik ya soal startup. Itu yang menurutku, ya.
Stefan:
Oke, baik mas. E… dan kalau untuk stakeholder atau pihak-pihak yang terlibat dalam
program NextDev kan tadi mas udah sempet singgung bahwa ada perusahaan Telkomsel
sendiri, digital enthusiast, dan government. Apa di luar itu ada phak-pihak lain juga yang
terlibat dalam program ini?
Steve:
Ada. Kita juga melibatkan akademisi.
Stefan:
Oke.
Steve:
Dalam hal ini kampus-kampus. Karena kan pas pada saat kita roadshow ke kota-kota, ke
anak-anak muda yang terlibat, kita melibatkan phak kampus. Kemudian ya, apa ya…
komunitas dan media. Komunitas ya sebenernya sudah ada komunitas-komunitas di
Indonesia sperti ada Femaledev.
Stefan:
Oke Femaledev, mas.
Steve:
Ya, itu salah satu contoh yang sudah ada komunitas-komunitas kecil yang sudah lumayan
banyak yang ingin terlibat dalam program ini, program teknologi lah ya. Nah itu yang
kita ajak juga, untuk terlibat kita sama-sama memasyarakatkan program ini. Karena
kekuatan dari program ini ialah komunitas yang meng-support.
Stefan:
Oke, mas. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, e… NextDev ini kan sudah ada dari tahun
2015 ya, mas. Nah, kalau untuk sampai sekarang yang sudah dilaksanakan tahun 2015
dan tahun 2016. Menurut mas bagaimana pelaksanaan program ini, yang sudah
dilakukan, apakah sesuai dengan harapan?
Steve:
Kalau dari sisi number of submission itu kita melihat bahwa ini sudah sesuai dengan
harapan ya. Tahun 2015 ada 400 ID yang di-submit. Ada 1.100 di tahun 2016. Otomatis
ada peningkatan dari… ya seratusan persen lebih. Nah, dari situ aja kita sudah bisa
melihat bahwa… Kalau saya orangnya bicara data ya, menurut saya numbers don’t lie.
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Stefan:
Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, mas. Apa dari mas ada harapan dari yang sudah
dilakukan, kira-kira program NextDev akan seperti apa, begitu?
Steve:
Menurut saya semakin banyak orang yang terlibat. Yang kedua, semakin banyak
perusahaan-perusahaan yang terinspirasi membangun Indonesia dari sisi digital
ecosystem-nya. Ada anak-anak muda yang butuh pekerjaan, kenapa enggak di… e…
berdayakan, apa namanya, diberdayakan kreativitas dengan mmm… ranah startup.
Stefan:
Oke, mas. Um… pertanyaan berikut ini enggak terfokus kepada NextDev aja nih, mas.
Kalaudari pendapat mas sendiri, kira-kira publik itu memandang perusahaan, memandang
Telkomsel itu seperti apa nih, mas? Posisinya sekarang.
Steve:
Sekarang ini sebagai perusahaan telekomunikasi selular terdepan, terpercaya di
Indonesia. Nomor satu di Indonesia. Kalau dilihat publik seperti itu sekarang.
Stefan:
Baik. Kalau kembali lagi ke NextDev nih mas, e… selama program dijalankan kemarin
kira-kira ada semacam benang merah apa sih, setiap kali ada pesan yang disampaikan?
Baik melalui media-medianya, itu apa sih yang mau disampaikan oleh NextDev?
Steve:
Sebenarnya kan NextDev ini juga adalah salah satu jembatan kita untuk membangun
reputasi. Nah, kalau misalnya kita bilang membangun reputasi, reputasinya seperti apa?
Nah, Telkomsel kan lagi bertransformasi menjadi perusahaan digital. Nah, itu yang kita
sebut sebagai transformasi kita di perusahaan digital ini, jadilah bahwa yang kita
gaungkan adalah… NextDev adalah bukti bahwa Telkomsel sudah menjadi… bukti
menuju perusahaan digital. Jadi setiap kali kita ber… apa namanya,
mensosialisasikannya, ngomong ke media dalam berbagai konferensi pers, kita sebut
bahwa NextDev adalah salah satu bentuk, um… apa namanya, wujud dari Telkomsel
yang sedang bertransformasi menjadi perusahaan digital. Ototmatis dia peduli juga
dengan pengembangan ekosistemnya.
Ekosistemnya itu, ya tadi, harus ada aplikasi di dalamnya. Ekosistem digital itu, ya, ada
network, ada juga device, ada juga application. Nah, application-nya itu yang kita coba
dorong keluar dari kreativitas anak-anak muda di Indonesia.
Stefan:
Oke, mas. Berarti, um, tujuan dari setiap aktivitas komunikasinya adalah menyampaikan
kepada publik bahwa perusahaan ingin bertransformasi dan juga perusahaan e… peduli
dengan semacam ekosistem, tadi mas bilang ada network, device, dan application. Oke.
Dan dalam proses komunikasi dari yang sudah sudah dilaksanakan alam NextDev baik di
2015 sampai 2016 kemarin ini, media apa saja sih mas yang digunakan oleh perusahaan
untuk menyampaikan ke publiknya?
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Steve:
NextDev ya? Kalau NextDev kita untuk yang pada saat awal, karena ini kan membangun
awareness ya, kita ini masih menggunakan media online. Pada tahap submission kita
menggunakan media digital, yaitu social media, media digital youtube. Jadi ini
merupakan gitu Facebook, Twitter, Instagram. Karena kenapa? Karena target sasaran dari
ini adalah anak muda. Jadi kita pengen mereka ikut dalam acara ini.
Nah, sekarang begitu kita udah dapet peserta begitu kita mau mensosialisasikannya ke
publik, kita pakai maedia yang lebih besar lagi. Dalam hal ini kita bekerja sama, berpartner dengan Net TV. Jadi, karena ini kan udah mau ke arah publik, jadi butuh media
yang lebih masif. Itu media-medianya sih.
Stefan:
Oke, mas. E… itu kan kalau tadi saya denger itu adalah media yang mungkin disampaikan
kepada publik di luar perusahaan. Kalau di dalam perusahaan sendiri ada media yang
digunakan untuk menyampaikan ke dalam gitu, mas?
Steve:
Kita selalu update melalui hot news, kita punya email, e… mailing list internal. Itu diupdate setiap hari. Kita pakai itu, hot news. Dan juga di-push ke handphone, ke ponsel,
dengan aplikasi namanya Popcorn.
Stefan:
Oke. Baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, mas. Apakah semacam customization begitu
untuk isi pesan ke setiap-setiap pihak, untuk ke bagian government, untuk ke bagian anak
mudanya sendiri, untuk perusahaannya… apakah ada mungkin pilihan bahasanya yang
dipilih berbeda-beda atau isi pesannya berbeda gitu, mas?
Steve:
Kalau dari NextDev, saya bicara pengalaman dari NextDev, isi pesannya sama, tidak ada
perbedaan. Kenapa? Karena kan kita punya… dari awal pada saat kita punya design
program, makanya itu harus dilihat dari design program dulu. Jadi pada saat disamakan,
itu kan melibatkan beberapa pihak. Misalkan government kita ajak juga untuk diskusi, di
saat mendesain tadi pada awal banget pada saat membuat program ini. Nah kita udah tau
bahwa government itu dia tujuannya mau ke mana. Nah dalam NextDv itu dia yang
penting kami mendukung program cita-citanya presiden. Jadi kita udah tau, e… benang
merahnya dengan NextDev itu apa. Nah, dari situ karena kita udah mulai bahas pada saat
mendesain otomatis output-nya, outcome-nya akan sesuai dengan ekspektasi mereka.
Sehingga pesan yang kita sampaikan enggak perlu lagi kita kustomisasi.
Karena memang kita memang jelas mendukung pemerintah dalam nawacita
pengembangan ekonomi digital, ekonomi kerakyatan. Karena menuju 2020 Indonesia
punya target 1.000 technopreneur yang harus dihasilkan, target dari presiden. Otomatis
kita e… mendukung kan programnya presiden tersebut. Jadi kita tidak ada kustomisasi
ke government.
Nah, kalau untuk ke masyarakat, masyarakat mengerti sebenarnya… dari awal kita kan
juga e… ada riset tadi. Jadi kita udah tau ini sudah sesuai dengan mindset, minset-nya
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mereka. Karena kan lagi berkembang Gojek, Grab, dan aplikasi-aplikasi online lainnya.
Jadi, otomatis masyarakat udah aware bahwa ada startup lho… Tapi, belum aware,
mereka belum tahun bahwa startup itu seperti apa, di dalamnya seperti apa. Jadi pada saat
ada tren, jadi makanya kita bisa masuk ke market dengan mudah juga. Jadi makanya tidak
perlu ada kustomisasi karena sudah kita desain dari awal. Kan ada market riset dulu, ada
target riset dulu, baru ada habis itu ke designing, nah baru ada stakeholder yang berupa
e… yang apa namanya, kita ajak lihat bahwa ini ke depannya akan mengajak mereka
juga. Makanya kita perlu tau mindset-nya mereka seperti apa. Akhirnya, outcome-nya
tidak perlu lagi satu-satu dan itu akan lebih efektif karena tidak perlu dikustomisasi.
Stefan:
Oke, baik mas. Kalau tadi mas sempet singgung bahwa ada pihak dari pemerintah gitu ya
yang memang sudah diajak berdiskusi, itu ada kah badan tertentu enggak mas, yang
secara spesifik ada di kementrian apa gitu?
Steve:
Kominfo, dirjen aplikasi.
Stefan:
Oke, mas. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, dari pelaksanaan penyampaian pesan
program ini yang sudah dilakukan melalui media-media yang tadi mas sudah katakan,
pelaksanaannya ini bagaimana menurut mas? Apakah sudah sesuai harapan atau ke
depannya ingin ada inovasi apa lagi untuk penyampaian pesannya?
Steve:
Kalau sesuai harapan sih, sesuai harapan. Karena NextDev sudah di-perceive oleh
masyarakat sebagai program aplikasi pengembangan smartcity. Bahkan NextDev sudah
bergerak sendiri tanpa dibilang khusus dari Telkomsel. Jadi, pada saat kamu bisa Google,
searching gitu di search engine, ya NextDev sangat erat dengan aplikasi gitu-gitu. Jadi,
top of mind-nya udah dapet dulu, yang paling penting. Awareness sudah.
Nah, yang kedua kalau… itu kalau dari sisi pesan sudah tersampaikan. Yang kedua,
apakah ini bisa mencapai tujuan dengan maksimal dalam hal ini ke anak-anak muda , ya,
kita merasa dalam pelaksanaannya berapa tahun ini sudah. Hanya memang kami berharap
bahwa dengan adanya dua tahun yang penuh kesuksesan ini, di tahun ketiga, di tahun
2017 ini akan lebih besar lagi impact-nya.
Stefan:
Oke, baik mas. Di luar itu saya mau tanya selama dua tahun program ini berjalan, e…
posisi mas itu disebutnya sebagai apa?
Steve:
Project Manager. Kalau sekarang, kemarin aku jadi pembicara juga di Geek Fest Jakarta
yang di FX itu sama beberapa media. Tech in Asia yang jadi host-nya. Di situ aku pake
jabatannya Lead Manager-nya NextDev, jadi bicara sebagai Lead Manager NextDev.
Stefan:

Implementasi Komunikasi CSR..., Stefanus Cristofer, FIKOM UMN, 2017

Ya, jadi Project Manager itu mas bertanggung jawab penuh atas program ini…?
Steve:
Ya. Dari risetnya, eksekusi, sampai reporting.
Stefan:
Kan program NextDev ini udah berjalan dua kali, ya mas, tahun 2015 dan tahun 2016.
Nah, untuk setiap tahunnya itu, rangkaian acara di dalamnya, tahap-tahapnya apa aja sih
dan bagaimana pelaksanaannya?
Steve:
Jadi udah berjalan selama dua kali, dua tahun. E… kalau rangkaiannya memang agak
berbeda. Nah, kalau tahun 2015 itu dimulai dari… tahun 2015 itu kita mulai dari e…
roadshow di 10 kota. Nah, roadshow di 10 kota ini untuk mencari bibit-bibit baru ya,
dalam rangka membuat NextDev semakin banyak dikenal. Terus mencari developerdeveloper muda yang mau bikin aplikasi untuk menyelesaikan permasalahan di kota-kota.
E… dari situ kita dapetlah, beberapa, 400 submission. Kita pilih totalnya jadi 20 ya.
Ada beberapa tahap ya, dari 400 jadi 100. Kita bikin penjurian lagi. Kemudian kita
padatkan ke 20. 20 finalis itu kita berangkatkan ke Jakarta untuk di-bootcamp-kan.
Mereka di-bootcamp-kan, pokoknya mereka bener-bener kita liat, apa namanya dari
mereka itu… siapa yang paling bisa berkembang aplikasinya.
Di bootcamp itu mereka dapet materi, dapet ya semacam penggemblengan semacam
mentoring gitu supaya aplikasinya terasah dengan baik. Kemudian mereka kembali untuk
menyempurnakan aplikasi di kota masing-masing. Kemudian kita undang mereka untuk
penobatan juaranya. Jadi mereka dateng lagi ke Jakarta, dinobatkan juaranya.
Kemudian ada tahap berikutnya yaitu NextDev homecoming, gitu 2015. Homecoming
ini cuman ada di… pada setelah NextDev 2015 yang sebagai tujuan sebagai benang
merah ke 2016 agar nanti dapat mmm… apa yah, dapat, dapat ini… menjaga
kesinambungan atau keberlangsungan dari NextDev sendiri. Nah NextDev 2015 itu ada
homecoming dengan tujuan menunjukkan kembali ke publik bahwa ini udah berhasil loh,
udah lulus di 2015. Mereka kita datangkan kemabli ke kota untuk diperlihatkan ke
masyarakat. Itu tujuannya di 2015.
Nah, kemudian kita langsung masuk ke 2016. 2016 ini karena sudah ada homecoming,
berarti kan semakin gampang nih masuknya, begitu. Jadi supaya gampang masuknya ke
masyarakat, kita tambahkan kotanya juga jadi 20 kota, roadshow-nya. Ah, di roadshow
20 kota ini ada 1.100 yang submit aplikasinya.
Kemudian dari 1.100 itu kita ada penjurian melalui video conference. Nah ini enggak ada
di 2015. Nah, ada 100 aplikasi yang sudah kita shortlist-kan. 100 ini kita video conference
kan, kita tanya-tanyai 100 ini. Dari 100 ini jadi 20.
Nah, 20 itu kita-bootcamp-kan kembali, sama seperti 2015. Tapi kali ini untuk yang 20
besar ini mereka bootcamp langsung dinobatkan sebagai pemenang. Jadi satu minggu
mereka bootcamp, langsugn diumumkan pemenangnya di akhir. Begitu kira-kira.
Stefan:
Oke, mas. Itu kalau dari rangkaian programnya. Kalau dari perusahaan sendiri setelah itu
ada evaluasi yang dilakukan, enggak? Kalaupun ada, itu bagaimana dilakukannya?

Implementasi Komunikasi CSR..., Stefanus Cristofer, FIKOM UMN, 2017

Steve:
Evaluasi dari perusahaan terhadap program pasti ada. Kalau itu sih kita e… Ya untuk
yang evaluasinya kita menanyakan feedback dari peserta, kemudian kita melihat dari
market. Ya kita kemarin… yang sempat Stefan tanyain itu, mengenai corporate image
survey. Itu juga kita lihat bagaimana reputasi perusahaan, naik enggak dari sisi e…
perusahaan itu naik enggak reputasinya dengan program-program termasuk salah satunya
NextDev? Gitu.
Jadi kita lihat di situ. Memang tidak, tidak langsung NextDev itu mempengaruhi reputasi.
Tapi, memang kita ada pengukurannya yang menanyakan e… Telkomsel di-aware oleh
masyarakat sebagai perusahaan digital atau tidak, gitu.
Stefan:
Oke, mas.
Steve:
Kan kita udah ngomong bahwa NextDev itu kan salah satu ya, jembatan untuk membuat
Telkomsel reputasinya sebagai perusahaan digital.
Stefan:
Oke, mas. Setelah… pelaksanaan selama 2 kali di 2015 dan di 2016 ini, mas, kira-kira
apa saja sih kendala yang pernah ditemui dan bagaimana mengatasinya?
Steve:
Kendala yang ditemui adalah masyarakat banyak yang belom aware juga. Masih banyak
yang punya… punya stigma bahwa,”Oh, kalau jadi startup itu… menjadi startup ya…
bikin… bukan perusahaan. Startup itu ya startup. Startup itu cuman kayak… apa
namanya, e… main-main gitu loh, bukan perusahaan beneran.” Jadi orang, si
mahasiswanya tetap diajarkan oleh keluarganya, orang tuanya,”Oh, kamu kuliah, habis
kuliah cari pekerjaan di kantoran.” Jadi startup itu masih dipandang rendah, masih belum
berimbang gitu lho dibandingkan jadi pekerja di sebuah perusahaan. Itu kayak masih jadi
stigma yang melekat di masyarakat.
Saya rasa untuk mengatasinya, ya itu, kita harus melakukan program ini secara
berkelanjutan, enggak boleh berhenti. Jadi cara mengatasinya tidak lain dan tidak bukan
adalah tetap terus melakukan sosialisasi mengenai program ini, jangan berhenti.
Tunjukkan bahwa program ini menghasilkan anak-anak muda yang punya bisnis yang
baik dengan aplikasi yang dimilikinya.
Stefan:
Oke, mas. Um… berlanjut dari pertanyaan yang itu, selama pelaksanaan program ini
apakah perusahaan menjalani sendiri atau ada pihak ketiga lain yang ditunjuk sama
perusahaan untuk melaksanakannya juga, untuk membantu program ini?
Steve:
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Ya, kita tentu saja tidak bisa melakukannya sendiri ya. Karena memang keterbatasan
orang melaksanakannya. Tentu saja perlu pihak ketiga. Jadi ada pihak ketiga yang
ditunjuk.
Stefan:
Kalau boleh tau, pihak ketiganya itu siapa, mas?
Steve:
Ya, itu kita bekerja sama dengan Yayasan Philip Kotler. Itu… Yayasan Philip Kotler itu
bernaung di bawah MarkPlus Indonesia, e… Yayasan Philip Kotler ini membantu kita
dalam penyusunan syllabus atau berjalannya. Kemudian mereka juga membantu untuk
kita handling temen-temen, kemudian men-track progress-nya mereka, gitu, biar progress
track-nya bisa tertata dengan baik.
Stefan:
Oke, mas. Kalau yang saya tanyain tadi itu kan mengenai programnya, kalau yang
berikutnya saya mau tanyakan ini lebih kepada aktivitas komunikasi sepanjang program
ini dilakukan. Untuk yang pertama, dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan itu apa
saja sih yang dilalui sampai misalkan ada post yang bisa tampilkan ataupun kontenkonten tertentu yang memang di-upload oleh NextDev ini?
Steve:
Ya, kita komunikasikannya berupa digital ya semuanya, kita tidak ada e… above the linenya iklan pun enggak ada ya di TV atau di itu…. Jadi semua prosesnya digital. Yang kita
lakukan adalah mmm… kalau di 2015 memang kita belum terlalu heavy ya. Karena
memang kita baru, kita mulai dari BTL dulu, belum punya success story, jadi gitu. Tapi
kita e… di 2016 sudah punya success story. Jadi kalau misalnya bisa dicek di Instagramnya Telkomsel, e… jadi yang kita angkat adalah success story dari startup-startup di 2015.
Jadi success story dari 2015 itu yang kita angkat sebagai konten utama Instagram-nya
Telkomsel. Kita promote bahwa mereka ini berhasil jadi A, B, C, D, E. Nah dari situ kita
mengajak mereka untuk,”Ayo, karena kalian udah liat kesuksesan dari NextDev, ikutlah
di 2016.” Komunikasinya polanya seperti itu sih. Jadi dengan mengangkat success story
dari yang tahun ini untuk mengajak 2016 biar pesertanya bisa follow the success story
tadi.
Stefan:
Baik, mas. Setelah, mmm… proses komunikasi itu misalkan dilakukan selama setahun
program berjalan, dari perusahaan bentuk evaluasi yang dilakukan seperti apa, kalau
untuk komunikasinya sendiri?
Steve:
Aku enggak mengukur dari evaluasi komunikasi, kita enggak mengukur itu. Tapi, kita
mengukurnya dari output. Output-nya itu kan, e… kalau kamu misalnya mau mengukut
komunikasi, kan agak tangible ya, kan susah dong menghitung komunikasi. Tapi kita
melihat dari kenaikan jumlah peserta, itu outcome-nya. Nah, kalau jumlah pesertanya
naik berarti hasil komunikasi bagus dong, gitu. Jadi itu sih cara pengukurannya.
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Jadi cara ngukurnya kalau kualitatif semua orang kan bisa ngomong bagus hasil
komunikasinya, tapi kalau kita kan based on numbers selalu. Nah, berarti kalau kalau
komunikasi tersampaikan dengan baik, otomatis bisa dilihat dari jumlah peserta yang
meningkat.
Stefan:
Oke, baik mas. Dan setelah program ini dua tahun berjalan, kalau kendala khususnya di
hal komunikasi itu apa aja yang pernah ditemuin, mas, dan gimana tuh mengatasinya?
Steve:
Kendalanya karena kita mungkin pakai digital media, belum semua orang pakai social
media. Nah oleh karena itu, kita dibantu juga oleh corcomm area ya. Jadi, e… mengatasi
masalah itu kalau di digital media untuk di kota-kota besar mereka sudah aware ya. Tapi
untuk yang di kota-kota kecil seperti… bukan kota kecil juga ya, tapi kota-kota lain yang
belum social medianya, social media belum terlalu aware, ya, kita meminta bantuan
ataupun minta support temen-temen di area. Jadi success story yang tadi kita sampaikan
di Instagram mereka juga posting di koran-koran lokal, gitu.
Stefan:
Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya dalam pelaksanaan komunikasi sendiri… kalau
misalnya tadi untuk programnya kan bikin syllabus itu mas bilang ada Philip Kotler
Foundation. Kalau misalnya yang khusus aktivitas komunikasinya ini ada pihak tertentu
lain yang juga membantu perusahaan?
Steve:
Ya. Di tahap grand final, untuk menambah awareness dari program ini, kita juga dibantu
sama Net TV. Nah, Net TV itu membantu kita di saat… jadi sebagai, apa ya, kita kan
pengen menunjukkan bahwa anak-anak ini berprestasi, prestasinya luar biasa. Nah, itu
kita tunjukkan dengan cara kita mengajak Net TV untuk berpartner. Ber-partner-nya ini
dalam artian kita menyediakan konten dan juga pesertanya kan udah punya cerita nih,
tapi Net TV yang punya medianya. Nah, mereka yang menyiarkan dan membuat ini agar
bisa dinikmati, jadi tontonan yang bisa dinikmati. Jadi, Net TV ini kalau mau dibilang
tidak di A to Z communication, tidak di A to Z, tapi memang hanya di akhir, di pada saat
penganugerahan. Kenapa kita… itu tadi bahwa, ya, objektif utamanya kita pengen
membuat masyarakat lebih aware mengenai startup ini.
Stefan:
Oke deh, mas. Pertanyaannya udah cukup di situ aja.
Steve:
Ya. Mungkin kalau aku boleh tambahin, ya, kalau… kamu sempet tanya soal masalah
apa yang paling banyak dihadapi, ya kan? Masalah paling banyak itu tadi digital media
itu belum semua aware, kan. Dan salah satu solusinya ya itu kalau di lokal itu sama koran
lokal yang ada corcomm lokal. Nah, Net TV itu membantu sebenarnya juga, awareness
yang belum didapat dengan digital media dibantu juga dengan TV sebagai conventional
media, gitu kira-kira.
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Stefan:
Oke deh, mas. Makasih.
Steve:
Sama-sama.
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Stefan:
Siang ini hari Selasa tanggal 6 Juni tahun 2017 saya bersama Ibu Adit Irawati selaku Vice
President Corporate Communications dari Telkomsel. Baik bu, untuk pertanyaan
pertama, apa itu program NextDev?
Adita:
Oke. NextDev atau NextDeveloper ini adalah program tanggung jawab sosial perusahaan
atau corporate social responsibility dari Telkomsel, e… yang merupakan sebuah program
pengembangan startup Indonesia yang inti programnya adalah sebuah kompetisi.
Kompetisi apa, ya itu kompetisi membangun aplikasi yang memberikan solusi untuk
smartcity.
Di tahap awal kita memang hanya fokus ke smartcity, tapi kemudian di tahun kedua kita
mulai meluas ke pengembangan solusi untuk smart rural. Ya, termasuk di situ ada
agriculture, ada maritime, gitu ya. E… ya ini adalah core atau inti dari programnya adalah
kompetisi, namun yan lebih luas lagi tujuan akhirnya adalah untuk memberikan
kesempatan dan wadah bagi startup lokal anak muda Indonesia khususnya di bawah 30
tahun untuk bisa e… menciptakan solusi-solusi yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh
kota, masyarakat kota maupun pemerintah kota untuk bisa menyelesaikan beberapa
permasalahan di kota-kota tersebut. Dan e… karena ini kita bicara tentang solusi
perkotaan, maka kompetisinya pun dibagi ke dalam beberapa kategori, ya. Nah, mungkin
nanti kategori komplitnya bisa dilihat di presentasi-presentasi ya.
Jadi itu. Intinya adalah kita ingin memberikan wadah bagi anak muda Indonesia untuk
menciptakan aplikasi yang bisa memberikan solusi buat perkotaan dan juga beberapa
solusi pertanian dan juga solusi maritim atau kelautan.
Stefan:
Baik. Yang kedua ini kan tujuan, apa sih tujuan dari program NextDev. Tadi memang ibu
sudah singgung tujuannya itu menjadi wadah untuk anak muda agar dapat bisa
menciptakan aplikasi yang membantu memecahkan masalah… begitu, jadi kita bisa
lanjutkan ya, bu?
Adita:
He eh.
Stefan:
Untuk pertanyaan yang ketiga, siapa yang menjadi sasaran program NextDev ini?
Adita:
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Sasaran NextDev tentunya adalah anak muda. Anak muda dari berbagai kalangan yang
memang mereka mungkin memilih untuk bisa, mmm… apa, untuk membangun sebuah
entrepreneurship begitu ya, khususnya entrepreneurship yang bisa memberikan, berbasis
ICT dan memberikan solusi atau penyelesaian masalah yang terkait dengan masalah kota
dan tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi ini memang menjadi fokus dari Telkomsel,
karena ini adalah program CSR tentunya kami juga mencoba menyasar target audience
yang akan menjadi stakeholder penting buat Telkomsel di masa mendatang yaitu anak
muda Indonesia, generasi-generasi milenial.
Kenapa demikian? Karena memang generasi milenial ini pada dasarnya adalah akan
menjadi pelaku utama dan juga target utama dari industri seluler dan industri digital
Indonesia. Nah, e… demikian juga kita melihat tren dunia begitu ya, bahwa startup ini
atau perusahaan rintisan ini pada dasarnya penggeraknya adalah anak-anak muda yang
mereka pada umumnya adalah digital native. Jadi sejak dari lahir sudah sangat akrab
dengan dunia ICT, khususnya juga penggunaan device, gadget, penggunaan aplikasiaplikasi. Sehingga kita melihat target inilah yang cocok untuk e… mengembangkan dunia
digital di Indonesia. Dan Telkomsel menyasarnya menggunakan program NextDev di
mana mereka menjadi creator atau pencipta. Instead of consumer atau penikmat, gitu ya.
Karena teknologi kita tahu, termasuk aplikasi, teknologi digital itu banyak datang dari
luar, gitu. Sementara sebenernya kita punya potensi yang luar biasa di dalam negeri, tapi
mungkin tidak mendapat kesempatan kesempatan atau wadah yang cukup. Sehingga
mereka rata-rata juga tidak terlihat atau tidak ter-expose.
Nah, kita berharap melalui NextDev ini anak muda dengan potensi seperti itu bisa
berkarya, mencipta untuk negara dan bangsanya sendiri, gitu. Daripada karya-karya itu
diciptakan oleh orang luar dan kita hanya menikmati.
Stefan:
Oke, baik. Melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, apa saja manfaat yang diperoleh oleh
sasaran tadi, yang sudah ibu sampaikan bahwa anak-anak muda ini, dari program
NextDev… apa yang bisa mereka dapatkan dari program ini, bu?
Adita:
Ya. Tentunya kalau mereka menjadi peserta ya… karena ini tadi sudah saya sampaikan
kan inti dari programnya kan kompetisi, pastinya mereka juga harus siap berkompetisi.
Nah, kompetisinya karena kompetisi aplikasi ya tentunya aplikasi yang paling e… bisa
memberikan solusi yang paling realistis. Kemudian juga, apa namanya, unik, belum
pernah dibikin sebelumnya, tentunya inilah yang akan e… menjadi pemenang.
Bagi para peserta ya, saya rasa ini adalah kese… mereka akan mendapat apa ya, semacam
pengalaman di mana karya mereka itu akan dikompetisikan oleh ribuan strartup yang lain
yang kemudian tentunya akan diseleksi oleh para dewan juri dan para dewan juri akhirnya
akan memberikan feedback kan pada karya-karya itu. Baik dia jadi finalis atau tidak,
paling tidak para peserta ini akan tau di mana kelemahan e… aplikasi yang mereka buat,
bagaimana kemudian seharusnya dikembangkan, gitu.
Nah, yang paling utama adalah para finalis dan juga pemenang. Finalis aja sudah akan
menjadi satu komunitas yang akan dibina oleh Telkomsel untuk bisa mereka nantinya e…
istilahnya apa ya, scale up, gitu, lebih mengembangkan lagi startup yang sudah mereka
buat melalui berbagai macam program pendampingan, mentorship, gitu ya. Terus juga
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promotions, market access gitu dari Telkomsel. Nah, kalau untuk pemenang, tentunya
akan beda lagi. Pemenang selain tentunya mendapat mentorship, advisory, dapat
promotion, mereka juga akan dapat pengalaman untuk bisa dibuka networking-nya
dengan startup global, dengan startup lokal yang sudah maju. Kemudian akan ada
kesempatan untuk bisa engage atau berkolaborasi dengan Telkomsel di samping tentunya
adalah funding ya, funding yang e… apa uang lah, berupa uang.
Jadi e… kita di Telkomsel ingin apa yang mereka dapat itu bukan yang sekali, one hit
run, gitu ya, jadi di kasih terus udah. Tapi yang lebih penting adalah sesuatu yang
berkelanjutan yang menjadi bekal mereka untuk mengembangkan diri ke depan. Gitu.
Stefan:
Oke, baik bu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana proses perencanaan program
NextDev ini?
Adita:
Ya, perencanaan program NextDev kami di Telkomsel berprinsip bahwa program
tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR itu harus selalu merujuk kepada apa yang
menjadi strategi perusahaan secara jangka panjang. Jadi tidak bisa berjalan sendiri atau
kemudian punya visi dan misi sendiri. Karena harus betul-betul bermuara pada apa yang
menjadi tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Telkomsel sendiri mempunyai visi
menjadi leading digital telco company in Indonesia, ya. E… jadi ya inilah yang kemudian
menjadi referensi kami untuk menjadi perusahaan digital yang leading tentunya kita harus
membangun ekosistemnya, ya kan.
Membangun ekosistemnya ada tiga nih sebenarnya, yang kita singkat menjadi DNA,
device, network, and applications. Device kita tahu ya, semua perangkat mobile sangat
dibutuhkan. Apa pun solusinya, tentunya harus ada device-nya. Apa pun servis atau
operator-nya tentunya harus di-deliver melalui device. Yang kedua, network. Network itu
adalah apa yang sudah Telkomsel memang kelola sehari-hari. Telkomsel adalah network
and also a service provider. Nah yang ketiga, aplikasi. Aplikasi ini pada dasarnya adalah
sesuatu yang bukan menjadi expertise Telkomsel sejak awal. Nah, di sini harus dibangun
oleh pihak-pihak yang memang lebih expert, yang lebih berpengalaman yang nantinya
akan berkolaborasi dengan Telkomsel.
Nah, aplikasi inilah yang kemudian juga menjadi salah satu yang disasar oleh NextDev.
Artinya NextDev ikut membantu membangun ekosistem digital di Indonesia, agar
Telkomsel menjadi lebih mudah merealisasikan visinya menjadi perusahaan digital telco
di Indonesia. Nah, ini adalah proses awal sekali kita lakukan, bagaimana
mengintegrasikan NextDev dengan strategi bisnis Telkomsel dalam jangka panjang. Nah,
setelah itu tentunya berlanjut ke tahap selanjutnya.
Setelah kita sepakat bahwa ini e… sesuatu yang akan bermanfaat untuk merealisasikan
visi perusahaan, ya selanjutnya adalah bagaimana kita akan melakukan ini. Itu kan tataran
eksekusinya. Ya ini tentunya juga melalui proses brainstorm, diskusi dengan berbagai
fungsi yang relevan di Telkomsel. Corcomm yang membawahi CSR mungkin akan lebih
banyak melihat dari perspektif e… bagaimana tanggung jawab perusahaan. Tapi, unit
kerja yang lain yang memang terkait dengan bisnis perusahaan seperti Business
Development, seperti ada satu yang namanya Corporate Planning. Mereka kan yang tau
Telkomsel mau di bawa ke mana ke depan. Di situlah kemudian kita banyak melakukan
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diskusi dengan unit kerja ini. Itu juga bagian dari proses bagaimana kita merumuskan
bagaimana ini akan di lakukan, NextDev akan di lakukan. Itu melalui proses diskusi,
brainstorm, gitu ya, dengan unit-unit yang memang menangani itu di Telkomsel. Nah,
baru dari situ kemudian kita mencoba merumuskan program ini menjadi sebuah program
yang dituangkan dalam sebuah proposal. Jadi objektifnya apa, latar belakangnya apa,
penjelasan programnya seperti apa, itu… Itu kita harus tuangkan dalam sebuah proposal
program.
Nah, barulah kemudian kita mintakan persetujuan ke top management. Karena kembali
lagi, CSR ini adalah corporate actions bagian dari cara kita mendukung perusahaan
mencapai tujuan bisnisnya. Sehingga persetujuannya pun harus kita mintakan kepada
direksi dan tentunya juga budget yang kita butuhkan juga harus kita usulkan.
Nah, setelah semua proses persiapan itu berlangsung, ini bener pre program ya, itu selesai,
approval selesai, kita tentunya masuk ke tahapan eksekusinya. Di eksekusi ini, ya, kita
pasti menunjuk pihak ketiga lah untuk meng-organize programnya. Kita engage para
startup berpengalaman untuk bisa memberikan advice mengenai kontennya, mengenai
substansinya. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan para startup berpengalaman yang
kemudian mereka akan menjadi pendamping atau mentor bagi para finalis nantinya.
Kita juga tunjuk para jurinya, ya. Kita tentukan hadiahnya apa dan sebagainya, baru
kemudian kita melakukan launching atau kick off e… apa, peluncuran programnya. Ya
udah, dari situ ya kita perlu ada sosialisasi, komunikasi, publikasi, di situ lah kita lakukan.
Kita pakai berbagai macam media, tapi mainly adalah digital media. Karena kembali lagi
yang kita sasar generasi milenial yang mereka sekarang behavior-nya adalah lebih
behavior di digital instead of mainstream media. Nah, dari situ kemudian ya udah,
program kita eksekusi, kita laksanakan, communications program juga kita lakukan,
sampai akhirnya NextDev masuk ke tahapan akhir di grand final.
Ya di sini lah kemudian kita juga menjadikan ini puncak programnya. Grand final, kita
bekerja sama dengan Net TV, kita tuangkan dalam web, e… apa namanya, web stories
juga dan setelah itu pastinya ada post program. Kita juga masih maintain dengan adanya
program homecoming, kembali ke kota asal. Mereka melakukan roadshow lagi ke kotakota asalnya, gitu. Jadi supaya tetap berkelanjutan. Kira-kira seperti itu end-to-end
programnya.
Stefan:
Oke, baik bu. Tadi ibu mengatakan setelah grand final pun ada tahap berikutnya yaitu di
mana para pemenang di tahun berikutnya mereka melakukan roadshow untuk program
NextDev di tahun berikutnya, kalau dari pihak perusahaan sendiri jika satu tahun sudah
berlalu itu adakah e… evaluasi khusus yang dilakukan untuk program? Misalkan
NextDev di tahun 2015, itu bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan perusahaan?
Adita:
Ya, pasti kita lakukan evaluasi. Karena, satu, di awal program kan kita sudah set up target,
key performance indicators-nya apa. Kemudian setelah itu, setelah kita laksanakan
programnya kita harus ukur sebenarnya target sama KPI-nya tercapai atau enggak, gitu.
Di situlah sebenarnya tahap evaluasi kita lakukan.
Evaluasi, how we do it-nya ya tentunya kita duduk bareng lagi bersama seluruh tim yang
terlibat, gitu ya, baik dari aspek penyelenggaraan acara, aspek kontennya, maupun juga
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berbagai macam aspek yang lain, kita duduk bareng. Lalu kita bener-bener satu as…
aspek per aspek itu kita evaluasi. Kita bandingkan dengan targetnya apa dan sekarang
achievement-nya seperti apa. Adakah yang under achievement, adakah yang achieve,
adakah yang exceed target, gitu. Itu kita e… apa namanya, evaluasi satu-satu, gitu. Ya,
memang mengukurnya ada yang bisa kuantitatif, ada yang kualitatif.
Kuantitatif misalnya. Ya, kita punya target berapa ratus peserta atau berapa ratus ribu
peserta yang submit aplikasinya. Nah, ini kita lihat, achieve atau tidak. Kalau tidak,
kenapa itu tidak tercapai. Nah, kita evaluasi, gitu. Walaupun sebenarnya setiap katakanlah
8 bulan berjalannya program ya. Itu setiap kali, misalnya ada roadshow sosialisasi, itu
selalu kita lakukan evaluasi kecil-kecilan nih. Jadi misalnya roadshow di Medan,
misalnya. Pasti H plus dua atau H plus tiga kita lakukan evaluasi, apa yang sudah baik,
apa yang kurang, bagaimana mengatasi hal-hal yang kurang, bagaimana meningkatkan
dan sebagainya. Nah, tapi itu kan tactical basis nih. Nah, ketika sudah the whole program
selesai, ya, kita lakukan evaluasi secara general juga. Kita punya target-target besar, gitu.
Berapa jumlah peserta kemudian bagaimana animo ketika roadshow, berapa aplikasi yang
masuk, berapa yang eligible, berapa yang berkualitas seperti apa dan sebagainya.
Itu. Jadi, e… itu kita lakukan dan bener-bener evaluasi semua hal. Nah, dari situ lah
kemudian e… kita menjadikan evaluasi ini satu feedback untuk referensi kita melakukan
NextDev di tahun berikutnya. Khusus untuk media pun juga kita upayakan lakukan
evaluasi semaksimal mungkin. Contoh, misalka ketika kita pakai program TV, bagaimana
sih sebenarnya rating TV itu, e… kemudian apa namanya, bagaimana masyarakat atau
segmen anak muda ini menyerap informasi yang kita sampaikan melalui programprogram itu. Jadi, yag memang metodologinya belum sempurna betul ya. Tapi, at least
kita coba lakukan pakai sampling-sampling yang mungkin cukup mudah lah kita ambil.
Kita lakukan FGD juga. Ya, dari situ inilah yang kemudian menjadi bahan kita untuk
mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu kita tingkatkan untuk next year event.
Stefan:
Oke, baik bu. Berarti kalau tadi misalnya di bagian evaluasi untuk hal kuantitatif seperti
jumlah peserta yang ikut di tahun itu atau kalau di media melihat rating dari acara yang
sudah ditampilkan NextDev ini ya, bu. Nah, kalau secara kualitatif, tadi saya tertarik
dengan apa yang ibu katakan bagaimana anak muda yang melihat konten dari komunikasi
dari NextDev ini menyerap informasinya dan ibu tadi bilang melakukan FGD ya, bu.
Berarti itu dilakukan dengan bagaimana biasanya?
Adita:
Begini, mungkin kalau yang pertama secara kualitatif, selain yang dari program
komunikasi, kita juga melakukan evaluasi kualitas dari aplikasi yang masuk, gitu. Jumlah
mungkin bisa ribuan, tapi kualitasnya kayak apa, gitu. Kita akan lakukan evaluasi dan
yang bisa melakukan evaluasi adalah pakarnya. Biasanya kita minta masukan dari para
startup yang sudah mapan atau para dewan juri. Mereka mengevaluasi konten yang…
atau aplikasi yang didaftarkan ini seperti apa. Karena kita ingin kita enggak hanya ngejar
berapa jumlah peserta, tapi kualitas dari solusi yang mereka tawarkan itu juga harus bisa
kita jaga kualitasnya. Di samping masih ada peluang untuk kita bina, gitu. Mungkin ada
juga yang udah advance banget, malah udah enggak ada ruang lagi untuk kemudian di
kembangkan, kan. Jadi itu dia yang saya maksud salah satunya kualitas.
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Nah, kemudian yang kedua e… kaitannya dengan lebih kepada evaluasi sejauh mana
efektivitas dari communications program-nya, kan, kalau yang kamu tanyain tadi. Itu
memang… sebenernya banyak metodologi yang lebih bagus ya untuk mengevaluasi
efektivitas program komunikasi. Mungkin juga ada riset, ada survey, segala macem. Tapi,
it uterus terang tidak secara spesifik kita lakukan. Yang kita lakukan lebih, tadi, minta
feedback dan ini pun sampling-nya, enggak, kita tidak lakukan secara terlalu scientific
ya, pengambilan sampling. Katakan lah ada anak SMA kunjungan, ada apa namanya e…
yang mau studi banding, segala macem. Itu biasanya di situ lah biasanya kita coba
tanyakan, ”Kalian tau enggak ini, NextDev?” Kalau iya, itu apa, gitu. Terus, ”Apa sih
kesan kalian dengan ini?” Gitu. Terus kadang-kadang kita juga sering ada kedatangan
tamu-tamu startup yang masih junior-junior. Itu juga kita coba tanyakan ke mereka,
”Kalian tau enggak seperti ini?”
So far selama dua tahun memang NextDev ini terasosiasikan dengan baik pada dunia
startup, gitu. Jadi, e… tiap kali kalau NextDev mereka taunya, ”Oh, iya itu program
startup.” Dan setelah dicoba ditanya kembali ke mereka yang pernah kita tanya, rata-rata
karena mereka nonton TV. TV-nya memang waktu itu kita pakai Net TV, yang mungkin
secara data dari Nielsen kan memang dia TV nomor satu untuk segmen anak muda. Di
samping kita juga masuk ke digital media maupun ke social media itu cukup agresif. Jadi
ya kita melihat mungkin memang harus seperti ini, gitu.
Program ini akan menjadi sangat e… apa, untuk mudah diserap kalau menggunakan
channel komunikasi yang benar, gitu, dan kita melihat channel komunikasi…
mainstream, TV itu kayaknya masih penting, tapi TV yang seperti apa. Itu yang harus
kita bener-bener cari. Digital, itu apalagi, gitu. Karena memang sekarang perilakunya
sudah sangat berbeda. Kalau pun melihat TV rata-rata TV-nya juga lewat streaming, gitu.
Bukan lagi TV mainstream. Jadi, e… inilah yang menjadi feedback kami sehingga di
tahun kedua itu memang katakanlah 60, 70 persen udah ke digital, sisanya baru TV.
Dibanding tahun pertama kita 70-30, tujuh puluhnya TV, tiga puluhnya digital. Ini
akhirnya kita balik di tahun kedua, gitu.
Stefan:
Oke, baik bu. Bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya, bu. Mmm… tadi kan ibu sempet
menyinggung juga bahwa dari program NextDev ini ada, pasti, anak muda sebagai
sasarannya programnya dan tadi ibu juga sempat singgung dengan media terlibat di dalam
program ini. Selain dua hal itu, apakah ada pihak lain yang juga ikut dilibatkan oleh
Telkomsel dalam melakukan program NextDev ini?
Adita:
Pastinya. Jadi, ada yang tadi sudah saya sampaikan ada e… satu apa ya, partner yang dia
fokus untuk mempersiapkan atau menangani konten. Konten itu termasuk adalah
parameter penilaian untuk sebuah startup atau sebuah aplikasi itu layak untuk final. Itu
harus ada parameternya, kriteria-kriterianya. Nah, itu kita, enggak mungkin Telkomsel
sendiri yang membuat. Ini tentunya kita harus menggandeng mitra yang lebih memahami
dunia startup, yang sudah berpengalaman di ditu. Kemudian juga dia akan mencari para
mentor atau juri-juri yang relevan, yang memang bisa mengembangkan para peserta ini,
gitu. Jadi, dan ini kan buat Indonesia dunia yang relatif baru, ya. Buat Telkomsel juga
relatif e… bukan sesuatu yang sehari-hari kita tangani. Sehingga kan mau enggak mau
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kan kita harus cari mitra yang lebih berpengalaman, yang sudah banyak networking-nya,
sudah mengalami sendiri bagaimana membangun startup. Kita pada tahun 2015, kita
memang partner-nya adalah Marketeers. Marketeers karena mereka memang punya
jaringan kewirausahaan yang sudah luar biasa di kampus-kampus di seluruh Indonesia.
Punya komunitas startup, punya komunitas anak muda. Hubungannya dengan e…
pemerintah kota juga sangat dekat karena bagaimana pun NextDev ini kan solusi
smartcity. Jadi, ya kita juga ingin punya akses ke pemerintah kota.
E… dan satu lagi kita punya partner itu Kibar di bawah Pak Yansen Kamto. Jadi
merekalah startup yang memahami dunia ini, dunia startup di Indonesia. Sementara
Marketeers punya keahlian di bidang event management dan networking di kampuskampus. Jadi ini adalah kolaborasi yang saling melengkapi dan kita teruskan di tahun
kedua, gitu, di tahun 2016. Sehingga, ya, kami melihat sampai sejauh ini evaluasi dari
kami ini adalah suatu kolaborasi yang baik, gitu ya, yang saling melengkapi satu sama
lain. Sehingga membuat NextDev menjadi mudah masuk ke target audience, gitu.
Stefan:
Oke, bu. Berarti partner-nya itu bisa ada anak muda, terus pemerintah terutama
pemerintah kota, dan juga Marketeers untuk membantu penyelenggaraan dan juga konten
dari acara NextDev ini seperti indikator-indikator penilaian. Setelah itu, kalau misalnya
tadi ibu, bilang Marketeers itu membantu dalam hal kontendari program CSR ini, tapi
kalau… saya jadi penasaran dengan yang ibu tadi sempat singgung soal media-media
sosial yang digunakan NextDev dalam mengkomunikasikan acaranya. Kalau dari hal itu
apakah dari pihak perusahaan yang melakukan posting atau menyiapkan kata-katanya di
dalam sosmed itu, atau yang melakukan ini pihak Marketeers itu, bu?
Adita:
Jadi untuk itu, itu sudah masuk sebagai bagian tugas dari Marketeers. Itu di luar yang e…
digital terkait dengan program-program komunikasi. Program komunikasi, karena kita
kerja sama sama Net TV memang Net juga ikut me… apa ya, membuat ini menjadi high
profile lewat akun social media-nya Net. Jadi, kita melihat bahwa akan lebih mudah, gitu
ya, ketika kita melakukan komunikasi lewat akun-akun yang sebenernya sudah cukup
eksis, gitu. Kayak Net itu kan memang dia, followers-nya, kalau diliat di Twitter atau di
Instagram followers-ya sudah luar biasa. YouTube-nya subscribers-nya udah ratusan
ribu, gitu ya. Jadi, why not kita manfaatkan itu, instead of kita membangun dari nol. Jadi,
kita memang punya The NextDev dan lain sebagainya. Tapi, ini kan akun resmi.
Bagaimana membuat ini menjadi besar dan viral, kita gunakan akun yang sudah besar.
Nah, ini salah satunya lewat Net TV.
Kemudian Marketeers juga basically sudah punya akun-akun media sosial official-nya
mereka yang sekarang ini juga sudah punya basis followers yang besar. Jadi kita
menggandeng mitra, salah satu yang kita lihat ya itu tadi juga, mereka sudah punya
komunitas besar, komunitas di digital yang tanda kutipnya bisa kita manfaatkan,
membuat NextDev menjadi besar tanpa kita harus memulai dari nol, gitu. Itu kira-kira.
Jadi e… ya itu, kita melihat sangat menguntungkan kolaborasi dengan Net dan
Marketeers karena mereka basically e… ininya kan media, basisnya kan media. Media
ini umumnya punya basis komunitas yang luar biasa. Jadi itulah kenapa mereka kita
engage, gitu.
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Stefan:
Oke, baik bu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Setelah melihat pelaksanaan NextDev ini
di 2015 dan 2016, menurut ibu bagaimana perkembangannya atau pelaksanaannya yang
telah dilakukan seperti apa dan apakah sesuai dengan harapan perusahaan?
Adita:
Ya. E… kalau sesuai dengan harapa perusahaan atau tidak, alhamdullilah sih kami
melihat masih sesuai dan juga dengan target yang sudah kita set up di depan, hampir
semuanya bisa kita capai. Dan kalau CSR ini e… memberikan manfaat buat anak muda
yang tertarik di dunia startup, kita sendiri sudah mendapat feedback dari mereka, para
finalis paling tidak, mereka mengatakan iya, mereka mendapatkan banyak sekali manfaat
dari NextDev.
Kemudian yang kedua, bagaimana dampaknya kepada reputasi Telkomsel yang ingin
membangun e… image atau reputasi sebagai perusahaan digital, kita sudah melakukan
beberapa kali survei dan ternyata memang Telkomsel saat ini di-recognize sebagai
perusahaan yang going digital. Di beberapa reputation audit kita lakukan dan pastinya
juga banyak recognition dari award-award yang udah kita raih. Ada empat award ya yang
kita raih dari majalah Mix Marketing dua tahun berturut-turut sebagai PR Program of the
Year, dari Marketeers sendiri dari Mark Plus, ya. Kemudian juga dari beberapa lembaga
yang lain. Itu, itulah yang saya liat kalau kita pakai ukuran itu e… saya bisa bilang
NextDev ini cukup berhasil.
Nah, tapi yang lebih penting adalah lalu bagaimana selanjutnya, gitu. Nah inilah yang
saya sejak dari awal punya prinsip bahwa CSR itu harus berkelanjutan. Berkelanjutan
untuk para penerima manfaatnya dalam hal ini adalah para startup, khususnya pemenang,
maupun buat Telkomsel untuk bisa menjaga company sustainability dari Telkomsel-nya
sendiri.
Nah, bagi para finalis ini makanya kita mulai tahun 2017 ini akan melakukan sebuah
program yang kita namakan NextDev academy. Yang which is itu sebenarnya adalah
sebuah komunitas yang berisi para finalis NextDev selama dua tahun, ada sekitar empat
puluh startup yang akan secara khusus kita bina, diberi mentorship, pendampingan,
advisory, edukasi, dan segala macem, capacity building untuk agar mereka menjadi scale
up, gitu ya, bisa punya kualitas startup yang lebih lagi, punya networking yang lebih luas
dan syukur-syukur bisa monetize yang lebih baik lagi. Jadi ini adalah kelanjutan dari
NextDev competition yang sudah kita lakukan dua tahun belakangan ini. Inilah yang akan
menjadi sebuah sustainability program. Di samping kompetisi akan tetep kita jalankan,
gitu. Jadi kita bisa dibilang akan sedikit menggeser fokus kepada bagaimana NextDev
alumni ini dikembangkan tanpa meninggalkan kompetisi yang itu sebenarnya adalah core
program dari NextDev, gitu. Itu kira-kira next program.
Stefan:
Oke, bu. Baik, saya bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Terlepas dari program
NextDev ini sendiri bu, menurut ibu bagaimana pendapat publik akan posisi perusahaan,
ya posisi Telkomsel ini di mata publik secara umum?
Adita:
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Ya, itu tadi yang sudah saya sampaikan. Kita setiap tahun kan membuat reputation audit
atau corporate image survey. Sejak dibuat di 2015 sampai akhir tahun 2016 hasilnya
selalu menggembirakan. Image index Telkomsel itu selalu jauh di atas rata-rata industri
dibandingkan kompetitor ya. Dan juga dibandingkan beberapa perusahaan besar yang
sejenis yang bukan perusahaan telco kita juga lebih baik, gitu. Jadi, salah satu atributnya
adalah tentang menjadi perusahaan digital dan dilihat oleh para responden memang
Telkomsel adalah one of the digital company e… leading lah di Indonesia, sudah punya
expertise lah di bidang itu dan bisnis digitalnya sudah mulai berkembang. Jadi ini yang
paling penting menurut kami bahwa e… membuat Telkomsel menjadi sustain itu
pendekatannya bisa bisnis dan non bisnis.
Bisnis ya tentunya melalui prodak yang reliable, melalui program-program sales. Non
bisnis approach-nya adalah melalui CSR ini, bagaimana kita membangun kepercayaan,
bagaimana kita membangun kehandalan, gitu ya. Nah ini, dari dua pendekatan ini kami
melihat Telkomsel is getting better and better every year e…. Dari sisi image juga getting
better and better. Dari sisi reputasi juga makin membaik. Jadi, yah, mungkin tidak hanya
karena NextDev. Pasti karena ada program yang lain juga yang itu kemudian juga saling
berintegrasi. Jadi NextDev sebagai salah satu komponennya kami lihat sudah on the right
track. Dan itulah juga salah satu alasan kenapa kita akan terus lanjutkan ke tahun-tahun
mendatang.
Stefan:
M… tadi ibu sempet singgung mengenai reputation audit dan juga corporate image
survey. Untuk metodologinya sama tools-nya itu apa yang saja yang digunakan?
Adita:
Ya, kita pakai dua metodologinya, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatifnya kita
memang melakukan survei e… kalau saya enggak salah inget, mungkin materi itu juga
bisa kita berikan. Ada… kalau enggak salah ada empat ribu atau tiga ribu responden, gitu
ya, di dalam dua tahun, di 2015 dan 2016 di seluruh Indonesia di 11 kota di mana
Telkomsel punya kantor regional. E… itu kita lakukan bener-bener one-on-one interview,
datang dan sebagian bahkan kita witness sendiri yaitu mereka mengisi survei e… yang
kemudian dipandu seorang researcher. Itu satu, untuk survei. Kemudian selanjutnya
dilakukan tabulasi, dilakukan analisa data, dan sebagainya.
Yang kedua format, apa, metodologinya lebih ke kualitatif, ya ini melalui FGD yang kita
bagi dalam beberapa segmen. Jadi ada segmen investor, segmen media massa, ada
segmen pelanggan, ada segmen karyawan, itu juga kita FGD-kan. Jadi e… di mana
stakeholders terpenting Telkomsel itu kemudian kita coba gali lagi melalui FGD. Kirakira itu metodologinya.
Stefan:
Oke, bu. Kalau pertanyaan tadi yang saya sudah sampaikan itu kan cendrung mengenai
program NextDev sendiri, bu. Kalau bagian yang setelah ini saya akan… menanyakan
lebih fokus kepada pesan atau komunikasi yang dilakukan selama program NextDev
dijalankan. Untuk yang pertama pertanyaannya apa isi pesan yang ingin disampaikan
program NextDev pada publiknya? Secara garis besar, bu.
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Adita:
Iya. Tadi ya saya sudah bilang ya ini memang ingin e… karena ini program CSR, kita
ingin bicara ya Telkomselnya, ya sasarannya. Nah ini bagaimana kemudian pembicaraan
atau pesan itu kita coba deliver, ya kemudian kita pakai keyword-nya adalah bagaimana
Telkomsel sebagai perusahaan yang akan menjadi perusahaan digital ini memberikan
wadah bagi anak muda Indonesia untuk bisa menciptakan solusi-solusi berbasis ICT yang
bisa memberikan solusi bagi masyarakat kita sendiri, gitu. Khususnya solusi untuk
smartcity maupun smart rural. Jadi, ini. Ini adalah message yang di mana sih peran
Telkomsel, kemudian apa sih yang akan didapat oleh para target ini, which is anak muda
Indonesia. Lalu bagai mana anak muda Indonesia ini, tanda kutip ya, memanfaatkan yang
sudah disediakan oleh Telkomsel ini membuat mereka menjadi lebih berkembang, gitu.
Jadi, bukan sekedar Telkomsel create program yaitu NextDev, ini adalah kompetisi. Tapi
kita lebih ingin bicara tentang dampak yang bisa dibuat oleh Telkomsel yang kemudian
juga dampak itu akan memberikan dampak positif buat anak muda Indonesia. Sehingga
anak muda Indonesia ini bisa menciptakan dampak yang positif buat masyarakat.
Jadi kita sebenernya main message-nya tuh Telkomsel ingin memberikan dampak positif
melalui teknologi. Tapi bukan Telkomsel sendiri yang melakukan. Kita gandeng anak
muda Indonesia yang punya potensi, yang mereka sebenrnya juga tidak kalah dengan
anak-anak muda negara lain, yang bisa menciptakan solusi berbasis ICT bagi kota,
pemerintah kota, atau bagi tadi e… sub urban atau di rural. Jadi lebih seperti itu messagenya. It’s not just about competition, yang penting bagaimana menciptakan dampak.
Dampak buat Telkomsel, dampak buat anak-anak itu, dampak buat masyarakat. Itu kirakira pesan yang selama ini kita sampaikan. Karena ini jauh lebih penting, gitu, daripada
sekedar kompetisinya itu sendiri.
Stefan:
Oke, baik bu. Dari apa yang sudah disampaikan sama ibu sebenarnya sudah cukup
mencakup pertanyaan berikutnya. Tapi coba saya simpulkan lagi, kan pertanyaan
berikutnya apa yang ingin disampaikan dari penyampaian pesan, garis besar tadi itu,
pesan program NextDev. Kalau tadi yang saya pahami, ibu mengatakan bahwa dengan
berkomunikasi menggunakan media-media yang digunakan NextDev ini Telkomsel ingin
menyampaikan kepada publik secara umum kalau e… program, melalui program
NextDev ini mendorong anak muda untuk memberikan efek positif kepada masyarakat
secara umum di Indonesia, begitu ya bu?
Adita:
Kira-kira seperti itu. Keyword-nya sebetulnya adalah dampak positif. Ya, dampak positif
yang bisa diciptakan melalui teknologi ICT. Telkomsel memberikan wadah itu buat anak
muda Indonesia. Anak muda Indonesianya ini, yuk manfaatkan teknologi ICT yang saat
ini Telkomsel sudah gelar untuk bisa menciptakan dampak positif juga buat masyarakat.
Kayak gitu.
Stefan:
Oke, bu. Ke pertanyaan berikutnya, media apa saja yang digunakan dalam penyampaian
program NextDev? Kalau di awal sempet ibu singgung tadi ada istilah media mainstream
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ataupun media sosial. Apa saja sih, baik media mainstream maupun media sosial, yang
sudah digunakan oleh NextDev dua tahun belakangan ini?
Adita:
Iya, yang jelas memang satu, televisi ya kita pakai. Tapi, tentunya televisi yang memang
segmennya adalah murni anak muda. Kita tidak menggunakan televise lain. Dan televise
pun kita tidak hanya sekedar placement, enggak beli spot ya. Tapi, kita build in program.
Kemudian juga e… TV pun kita pilih TV yang punya jaringan digital yang baik juga,
yang sudah punya akun-akun yang kemudian e… ininya banyak komunitas, basis
komunitasnya besar.
Nah di situ kemudian memanfaatkan masih di TV, tapi dia punya sub ini lagi… e…
berupa yang namanya, apa namanya tuh, web movie. Jadi, ya, film-film pendek sekitar
lima menitan kemudian kita posting melalui e… YouTube channel. Jadi itu web series
jadinya. Bener-bener kayak film seri, tapi ditayangkannya di channel YouTube, bukan di
TV di-broadcast e… bukan TV teresterial. Di samping itu e… kita juga masuk ke… kita
sama sekali enggak masuk print. Jadi enggak ada placement, enggak ada display ad itu
tuh enggak ada.
Kalau pun print lebih banyak di news-nya. Kita create news, bener-bener ke sisi redaksi,
bukan ke placement atau ke pembelian iklan, gitu. Sama sekali kita enggak main itu.
Radio kita juga sama sekali enggak pake, radio. Jadi purely TV sama e… itu tadi, apa
namanya, digital. Nah digital emamng banyak mainnya di web, web series sama
kemudian di social media. Itu aja, plus news. News-nya banyak di cetak sama online.
Stefan:
Kalau tadi ibu sempet singgung media sosial, bisa sebutkan mugnkin akunnya di profile
apa aja yang dipakai?
Adita:
Hampir semua platform kita punya ya. Kemudian kita juga punya portal kan di situ. Jadi
semua informasi soal NextDev di portal itu… akun-akun The NextDev itu e… juga dari
mulai khususnya sih memang Twitter ya, itu kita pake paling heavy di situ. Nah, tapi
balik lagi strateginya tadi saya sudah bilang, tidak menggunakan akun yang kita ciptakan
dari nol, tapi lebih masuk ke akun-akun yang basis komunitas dan follower-nya besar. Di
situ lah kita sebenernya mengambil opportunity-nya. Jadi e… karena ini kan tinggal kita
menggandeng kolaborasi sama pihak partner tadi dan kita manfaatkan channel yang dia
punya. Karena kalau bangun dari nol, itu investasi lagi dan membuat sosialisasi tuh, brand
awareness-nya tuh takes time. Padahal itu kita butuh untuk segera cepat meng-up kan,
gitu.
Stefan:
Oke, baik bu. Kalau tadi ibu bilang media mainstream TV itu kan menyasar segmen anak
muda yang sempat ibu bilang itu dipakai Net TV. Apakah ada selain Net TV yang
digunakan sebagai media komunikasi?
Adita:
Enggak ada. Hanya Net TV saja.
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Stefan:
Baik. Untuk mengulang tadi yang ibu katakan mmm… di media-media sosial, instead
menggunakan media sosial sendiri yang dibuat oleh NextDev, selain Twitter gitu,
ataupun… kalau Facebook, Instagram itu ada enggak, bu?
Adita:
Enggak ada. Twitter aja
Stefan:
Enggak ada ya. Oke. E… berarti menggunakan media-media sosial para partner seperti
yang dimiliki Net TV atau Marketeers dan Kibar, gitu?
Adita:
Dan juga kita, tanda kutip nih ya, memanfaatkan para, ada judges-nya ada para mentor,
itu kan mereka sebenarnya seleb-seleb di dunianya digital yah, gitu, dan mereka juga
punya basis komunitas yang besar. Ini juga kita manfaatkan, gitu, bagian dari kolaborasi
dengan para mentor dan para juri itu. Kebetulan, ya, mereka juga sudah sangat dikenal ya
di dunia digital. Saya rasa mugnkin salah satu kunci suksesnya adalah justru karena kita
menggandeng orang-orang yang tepat, gitu, yang mereka di dunia digital juga sudah
sangat familiar, sangat identik dengan dunia startup.
Sehingga ketika kemudian satu, katakanlah ada satu juri gitu ya, yang dia posting sesuatu.
Itu satu, secara follower udah banyak, gitu ya, itu orang banyak akan menyerap
informasinya. Tapi, yang penting adalah orang ini kredibel, orang ini represent dunia
startup. Sehingga apa yang ia sampaikan itu lebih believable, gitu kan, lebih dipercaya,
lebih kredibel gitu. Jadi value dari informasi yang dia sampaikan jadi besar. Walaupun
e… bisa jadi mungkin coverage-nya enggak seluas kalau kita nyebarinnya lewat TV, gitu.
Tapi kredibilitas dan value dari informasi yang dia posting itu jauh lebih penting, gitu,
dan akan nyasar ke market yang lebih targeted.
Kalau TV kan ini kadang-kadang grab-nya menjadi terlalu luas, ya. Kalau untuk brand
awareness aja mungkin dia cocok. Tapi kalau untuk kemudian mengedukasi, membuat
orang manjadi believe terhadap Telkomsel dan NextDev, itu saya rasa perlu kredibilitas
dari orang yang menyampaikan, yaitu para judges maupun para mentor yang mereka juga
belum kita engage juga sudah sangat terkenal, gitu kira-kira strateginya, jadi ada word of
mouth di kalangan startup yang itu enggak mungkin bisa kita create hanya melalui TV,
gitu.
Stefan:
Ya, oke bu.
Adita:
Harus ada key opinion leaders-nya, harus ada buzzer-nya.
Stefan:
Oke, kalau dengan buzzer mungkin anak muda sudah mulai familiar dengan istilah itu,
ya bu. Mmm… tadi kan ibu sempat bilang bahwa partner-nya kan ada e… salah satunya
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Kibar dengan Yansen Kamto sebagai salah satu tokoh yang bisa dibilang buzzer ini, selain
beliau siapa lagi sih yang terlibat dalam program NextDev?
Adita:
Ya. Jadi dia, kemudian ada Alamanda Santika ayng dulu kan memang salah satu foundernya Gojek ya dan VP Business atau Product development-nya. Kemudian ada dari banyak
banget dari startup-startup yang sudah cukup mapan yang kita ajak untuk mengawal
NextDev, kemudian dari Marketeers ada Dian Ono. Dia itu blogger yang sekarang juga
sangat aktif menjadi e… menjadi startup, apa istilahnya, what you call it… yang
membantu startup-startup gitu, itu ada dari Marketeers yang mungkin beliau udah enggak
di situ, tapi saat NextDev kita lakukan beliau masih di situ. Kemudian e… ada, aduh kok
namanya jadi agak ini keluar…. Ada dari Prasetyo Wicaksono, dia sekarang ini head of
smartcity-nya Jakarta, head of IT smartcity Jakarta. Jadi memang orang-orang yang
relevan lah ya. Orang-orang yang memang mereka e… sudah berpengalaman di
bidangnya, sudah mengalami sendiri membangun startup, jatuh bangunnya seperti apa.
Dan khususnya startup yang dia bangun startup yang menciptakan solusi tadi. Jadi
ibaratnya kita harus gandeng orang-orang yang sudah riil mengalami sehingga tau e…
mana yang harus dilakukan, mana yang harus dihindari. Yang itu kemudian menjadikan
mereka menjadi orang yang cukup fair untuk menilai startup-startup peserta NextDev.
Stefan:
Oke, baik bu. E… untuk pertanyaan berikutnya apa ada semacam customization untuk
setiap isi pesan untuk misalnya… stakeholder tertentu, untuk peserta akan mengatakan
A, untuk pesan yang disampaikan kepada media B, gitu. Apakah ada hal semacam itu
atau bagaimana?
Adita:
Sebenernya tidak secara spesifik. Karena kan dari awal saya sudah bilang kita pun
nyasarnya memang… kalau untuk anak muda pada umumnya kita mau bilang nih, ”Eh,
Telkomsel punya program yang keren lah buat kalian.” Jadi bicara dengan bahasa yang
generik yang itu kita lakukan melalui medianya khususnya TV sama beberapa web e…
web series gitu ya.
Tapi untuk startup sendiri e… sebenarnya pesan yang kita sampaikan ke anak muda
secara umum tadi buat startup pun itu juga relevan, gitu. Itu juga valid. Nah, tinggal kita
tajamkan informasinya. Kalau ke yang lebih broad, anak muda yang lebih luas, ”Kan kita
ini program startup yang bisa bikin kalian jadi… apa sih istilahnya mungkin lebih bisa
berkarya, lebih bisa eksis.” Gitu. Jadi Bahasa-bahasan yang lebih generik.
Tapi ketika kita masuk ke startup-nya dan ini channel yang kita pake kan sangat digital.
Plus offline, jadi waktu sosialisasi, waktu roadshow. Itu kan yang dateng kan semuanya
hampir anak-anak startup. Nah ketika kita bicara offline untuk masuk menjadi lebih tajam
pesannya itu memungkinkan.
Stefan:
Jadi lebih spesifik ya, lebih teknis?
Adita:
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Lebih spesifik, iya, gitu. Sementara yang general, mari kita menggunakan media massa
aja, gitu. Membangun apa, “Eh, jadi startup itu fun loh.” Gitu kan. Bukan geeks lagi,
bukan orang-orang yang hanya nguplek aja kan, hanya (hening sejenak) bikin ini, bikin
itu, anti sosial. Bukan itu. Tapi, startup is fun, startup itu keren. “Startup itu anak muda
Indonesia sekarang dan memang seperti itu, harus punya mental startup,” misalnya. Itu
kita gunakan media-media yang memang fun ya, yang memang cocok lah ya dengan
mereka. Tapi begitu bicara spesifik teknis kita lebih banyak gunakan komunikasi yang
langsung, offline. Ketika kita datang ke kampus, roadshow dihadiri 500 orang atau malah
ada yang 1.000 orang. Itu kesempatan kita bicara yang teknis-teknis, gitu.
Jadi secara media massa sih mungkin, medianya yah pesannya aku rasa tidak terlalu kita
pilah-pilah. Tapi ketika kita ketemu langsung dan itulah adalah sasaran utama kita itu
startup, let’s talk about teknis.
Stefan:
Oke. Yang sudah ibu sampaikan ini kan kalau untuk anak muda secara umum yang tadi
ibu bilang melalui media massa. Dan kalau untuk anak-anak muda yang mereka memang
ada interest ke hal startup itu bisa lebih fokus dibicarakan, berkomunikasinya itu melalui
hal offline seperti roadshow, begitu ya, ke kampus-kampus yang dilakukan. Kalau untuk
posisi media sosial, e… itu ditujukannya kepada siapa dan seperti apa tuh?
Adita:
Media sosial pasti juga ke anak muda yang broad juga. Tapi ini juga membantu kita, kita
lakukan engagement, digital enagement ketika offline. Jadi social media khusus untuk
akun yang NextDev itu banyak kita manfaatkan engagement digital pada saat acara
offline, roadshow misalnya. Itu ada e… tweet competition, misalnya, siapa yang ngetweet paling keren atau mention paling apa lah. Ya jadi kita memang perlu ini untuk ini
perlu tetep di dunia mayanya tetep bisa… bahkan kita beberapa kali kita jadi trending
topic nomor dua atau nomor tiga waktu itu pake mention The NextDev. Jadi e… kita tetep
butuh itu, tapi bisa kita combine dengan kegiatan offline, enggak melulu tuh semuanya
yang online, enggak melulu tuh semua pesan-pesan digital. Tapi bisa kita combine, gitu,
antara digital dan non digital dan itu terbukti berhasil.
Sementara kalau untuk yang e… apa, pesan-pesan yang lebih global semacam informasi,
update, gitu, itu ya kita lakukan tanpa kita harus punya kegiatan yang sifatnya offline.
Jadi misalnya update bahwa NextDev akan memasuki periode apa. Terus ketika kita udah
punya lima atau sepuluh besar, ini loh sepuluh besarnya, profile-nya kita coba tampilkan.
Jadi semacam lebih informasi, ya, kepada audience-nya ya, kalau itu tidak ada aktivitas
yang sifatnya dua arah.
Ketika ada aktivitas yang sifatnya engagement, nah ini, akun ini yang kita manfaatkan
untuk membangun engagement di digital, base-nya kegiatan offline, gitu.
Stefan:
Oke, baik bu. E… kalau yang dari tadi sempet disampaikan ibu channel-channel media
yang cenderung diarahkan kepada pihak di luar perusahaan. Kalau di dalam
perusahaannya sendiri apakah ada yang digunakan oleh program NextDev untuk
berkomunikasi dalam perusahaan?
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Adita:
Ya, pastilah. Jadi kita ada menggunakan semua channel media internal ya. Kita ada dari
mulai portal, sekarang kita punya apps ya, kemudian kita juga punya TV. TV-nya TV
streaming ya, TV apps juga. Kemudian kita juga punya email broadcast. Semua channel
kita manfaatkan. Karena bagaimana pun e… kita melihat program CSR perusahaan
sebaiknya yang namanya karyawan itu tau lebih dulu dan punya pemahaman yang lebih
baik dibandingkan dengan orang luar, gitu.
Ya gimana caranya sekarang kita mengandalkan media yang kita punya. Memang tidak
ada event-event khusus yang apa ya, istilahnya e… seperti misalnya workshop atau apa,
enggak ada. Kalau pun ada workshop ini lebih untuk menyiapkan tim pelaksana dari
internal, panitia lah ya, supaya mereka memahami tujuan NextDev apa, gimana
pelaksanaannya dan lain sebagainya. Jadi lebih spesifik untuk para tim pelaksana.
Tapi untuk karyawan secara keseluruhan kita hanya mengandalkan media internal yang
kita anggap itu cukup karena sebenarnya karyawan juga sebenarnya dalam hal ini tau aja
sudah bagus, gitu. Mereka bukan target sasaran kita kan, untuk menjadi peserta gitu. Jadi
komunikasinya lebih sifatnya informasi untuk mereka mendapatkan update, gitu.
Stefan:
Oke, baik. Dari program yang sudah dilaksanakan, apakah ada kendala yang terjadi dan
bagaimana bagaimana Telkomsel mengatasinya?
Adita:
Kendala, ya kendala memang sebenarnya lebih dari kita sendiri bagaimana merumuskan
pesan ini menjadi sesuatu yang lebih enak, friendly di telinganya para target ini, gitu kan.
Karena istilah startup, ICT, aplikasi itu kan something yang lebih apa ya, teknis gitu loh.
Bahasa teknis ini gimana dibahasakan jadi Bahasa yang fun, yang sesuai sama telinganya
anak muda, gitu. Itu dari sisi komunikasinya yang mungkin menjadi challenge. Tapi, ya
kita selalu coba mencari, gitu, gimana merumuskan ini.
Akhirnya kita keluar dengan kata-kata yang lebih apa sih istilahnya, “Kreatif, produktif.”
Gitu, misalnya, kan. “NextDev kreatif, produktif,” artinya ya, “Lu punya device, lu punya
internet, lu punya kuota, bikin itu jadi lebih kreatif, yuk.” Tapi kreatifnya bukan hanya
sekedar kreatif lu enggak jadi apa-apa. Kita bisa menjadikan itu barang yang produktif,
gitu. Jadi e… apa ya, membuat sesuatu yang teknis menjadi bahasa yang keren, yang
friendly, yang sehari-hari, gitu. Itu mungkin challenge-nya.
Sementara kalau yang lain sih kita lihat, ya sama. Basically sama itu ketika dibawa ke
sosialisasi di kampus-kampus, misalnya. Karena kan… kita sih memang targetnya adalah
mahasiswa di fakultas yang mungkin relevan, biasanya anak komputer, elektro, kalaupun
yang sosial ya management. Tapi ternyata kenyataannya yang datang itu macem-macem.
Bahkan anak sastra aja ada, anak sospol ada, FISIP gitu ya.
Kan challenge-nya sama seperti di dunia maya tadi, membahasakan hal yang teknis ini
menjadi sesuatu yang fun, gitu, ketika kita berhadapan langsung sama mereka. Nah ini
kan enggak ada waktu untuk kita mikir karena kita kan interaksi langsung. Kalau di digital
mungkin bisa, ya, diramu-ramu dulu baru di-posting, gitu. Tapi kalau di sini kan, kita
harus pandai-pandai membangun komunikasi yang kemudian bahasanya sama, begitu.
Itu kali challenge-nya, yang lain sih fine-fine aja.
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Stefan:
Oke, itu kalau kendala dari sisi komunikasi programnya. Kalau dilihat dari
pelaksanaannya sendiri, kendala apa yang pernah ditemui sih, bu?
Adita:
Kendala itu biasanya waktu, prosesnya. Jadi proses ini kan kita punya waktu yang tidak
panjang, tapi proses persiapan perlu, biasa lah ya proses persetujuan kemudian juga apa…
persiapan-persiapan. Kadang-kadang waktu itu menjadi berharga banget. Dan, ya itu, kita
jadi under pressure karena waktunya mungkin tidak banyak. Jadi kita misalnya set
approval cukup sebulan, ternyata kondisinya riilnya bisa jadi dua kali lipat jadi dua bulan.
Artinya kan harus kejar-kejaran sama waktu dan kita harapkan NextDev ini selesai dalam
kurun waktu setahun, gitu. Kalau mulai Maret 2017, selesai Desember 2017, gitu. Enggak
boleh lebih dari itu.
Ya udah, kita harus strict terhadap jadwal. Sedangkan kadang-kadang realisasinya jadwal
ada aja yang molor. Itu di luar kedali kita. Katakanlah persetujuan direksi, katakanlah
misalnya parter-nya belum bisa menghubungi pihak kampus. Akhirnya kejar-kejaran
sekali. Itu lebih banyak ke situ sih. Ini kan karena kita melibatkan banyak pihak, bukan
hanya Telkomsel sendiri, yang itu relatif adalah partner yang setara, gitu. Enggak
mungkin kita ngejar-ngejar, nunjuk-nunjuk, gitu kan. Ya kita juga harus pandai-pandai
approach, gitu, supaya semuanya berjalan lancar.
Stefan:
Oke bu kalau misalnya kendala yang mungkin sering ditemui ini adalah waktu. Kalau
misalnya seperti yang ibu bilang seperti contohnya aja approval yang targetnya sebulan
jadi dua bulan… kalau misalnya hal itu terjadi e… cara mengatasinya, jadi, kalau mundur
itu seperti apa?
Adita:
Ya, biasanya sih kalau ada yang enggak disiplin jadwal saya langsung ngumpulin team.
Mari kita harus cari cara untuk membuat yang dulu, katakanlah punya waktu seminggu
jadi cuma tiga hari, apa yang harus kita lakukan. Nah itu biasanya, mau enggak mau,
karena ini something yang udah di depan mata, ya udah tim dikumpulkan… kadang saya
masih bisa room for discussion, tapi kadang akhirnya harus top down, gitu. Jadi udah
enggak usah ada masukan lagi, saya harus berani memutuskan bahwa dalam waktu yang
mepet ini apa yang harus dilakukan supaya target tercapai, jadwal enggak ada yang molor
lagi ke belakang, gitu. Ya itu e… tapi selama masih bisa discuss saya buka ruang. Tapi
kalau tidak memungkinkan biasanya saya harus top down dan semua harus mengikuti,
ikut terhadap keputusan-keputusan baru itu.
Stefan:
Baik, bu. Untuk pertanyaan yang terakhir ini, Ibu Adita kan di perusahaan sebagai VP
Corporate Communication, kalau misalnya di dalam program NextDev ini jabatan ibu itu
apa dan tanggung jawabnya terhadap program ini tuh bagaimana?
Adita:
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Jadi sebenernya saya ini, apa ya istilahnya, e… lebih kepada (hening sejenak) apa,
steering committee mungkin ya. Lebih yang memberikan arahan, memberikan masukan.
Karena ada sebenernya Project Director, ada Project Manager, ada Project Officer, yang
itu mereka lebih bertanggung jawab kepada pelaksanaan di lapangan. Saya, terus terang,
enggak terlalu banyak touch pelaksanaan, tapi lebih di persiapan, lebih memberikan
masukan arahan-arahan, apalagi untuk hal yang tadi, sesuatu yang amat emergency,
urgent baru saya akan turun. Jadi, saya bisa dibilang pengarah kali ya, lebih steering gitu.
Sementara ada Project Director-nya ada lebih banyak di level GM, Project Manager-nya
ada di manager, Project Officer-nya ada di pelaksana, para staff gitu. Jadi memang, ya
memang saatnya sudah seperti itu, ya. Saya lebih banyak ngeliat dari sisi yang sifatnya
strategis, menjembatani hal-hal yang mungkin memang prioritas dan itu bisa
mempengaruhi kualitas dari NextDev, baru saya akan turun. Tapi kalau sudah
operasional, ya itu temen-temen di lapangan yang akan melakukan.
Stefan:
Oke, ya, baik bu. Sudah cukup sih sekiranya yang perlu saya kumpulkan melalui
wawancara ini. Terima kasih untuk waktunya untuk diwawancarai.
Adita:
Sama-sama.
Tambahan tanya jawab melalui email pada 14 Juni 2017
Stefan:
Saya mau tanya apa ya bentuk output report program NextDev dan/atau program CSR
Telkomsel lainnya?
Dari data yang pernah saya cari di website Telkomsel ada Laporan Keberlanjutan
(Sustainability Report) untuk tahun 2009 dan 2010 (seperti terdapat pada lampiran).
Apa ini bentuk output yang masih digunakan sampai sekarang, bu?
Jika memang masih, apa saya dapat mengakses untuk yang dua tahun belakangan ini?
Jika sudah berubah, apa nama laporan tersebut dan apakah saya dapat mengaksesnya?
Adita:
Laporan lengkap ada di Annual Report di bagian CSR. Silakan dicek di website di About,
Investor Relations, Annual Report.
Stefan:
Terima kasih sudah menanggapi pertanyaan saya mengenai laporan CSR.
Noted bu, bahwa laporannya ada dalam annual report dan dapat dilihat di website
Telkomsel. Akan saya lihat dari situ.
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Transkrip Wawancara 3
Narasumber
Jabatan
Waktu
Tempat

: Putri Yulia
: CEO Kostoom
: Jumat, 9 Juni 2017
: Kantor Kostoom, Pesona Depok Estate

Stefan:
Pagi ini hari Jumat tanggal 9 Juni tahun 2017 saya di kantor Kostoom bersama Mbak
Putri akan bertanya beberapa pertanyaan seputar CSR PT Telekomunikasi Selular yaitu
program NextDev. Baik, untuk pertanyaan pertama apakah anda mengetahui program
NextDev?
Putri:
Tau
Stefan:
Dan yang kedua apakah anda mengetahui NextDev merupakan program dari PT
Telekomunikasi Selular atau Telkomsel?
Putri:
Iya, tau
Stefan:
Pertanyaan yang berikut ini, kapan dan dari mana anda mengetahui program NextDev
ini?
Putri:
E… taunya dari temen waktu itu, ngasih tau ada kompetisi, e… terus temen juga taunya
dari link gitu.
Stefan:
Itu kira-kira kapan waktunya?
Putri:
E… 2016 ya… 2016 akhir, ya. November, sekitar November.
Stefan:
Oke. Itu 2016 ya. Pertanyaan berikutnya menurut anda apa itu program NextDev?
Putri:
Program NextDev itu sebenernya kayak semacam kompetisi untuk startup. Jadi dia
kompetisi untuk menjaring anak-anak muda yang mengikuti, tapi berupa digital
technology dan itu diwadahi oleh NextDev. Tapi, enggak cuman kompetisi sih. Dia ada
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semacam inkubasinya, ada kayak pelatihan-pelatihannya. Jadi enggak langsung satu hari
kompetisi mencari pemenangnya, gitu, ada proses-prosesnya.
Stefan:
Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, mmm… menurut anda apa tujuan dari program
NextDev ini?
Putri:
Untuk menghasilkan e… founder-founder startup baru yang memang lebih kompeten dan
bisa dididik dari awal, bisa difasilitasi karena ini NextDev itu enggak hanya menawarkan
pemenang berupa uang, tapi juga pembelajaran-pembelajaran untuk ke depannya menjadi
startup yang baik itu seperti apa.
Stefan:
Oke, baik. E… dan kalau untuk publik sasarannya sendiri, kalau dari pandangan anda,
kira-kira siapa yang disasar dari program NextDev?
Putri:
Keliatannya sih anak-anak muda.
Stefan:
Oke, baik. E… untuk pertanyaan berikutnya, apa alasan anda dan tim untuk mengikuti
program NextDev ini?
Putri:
Pertama karena memang program Telkomsel itu biasanya cukup bagus, kayak seperti
sebelumnya, ya mungkin masih satu group, Telkom ada Indigo. Jadi kita percaya
NextDev itu juga akan bagus. Karena kan sebelumnya ada batch sebelumnya. Kita enggak
ikut batch sebelumnya.
Pengen coba di batch ini karena ingin tau sepeti apa, ingin dapat pengalaman baru, dapat
mentor-mentor baru. Juga waktu itu memang kita ingin bisa lebih dikenal masyarakat
luas.
Stefan:
Oke, baik. Dan dari yang sudah dilalui, menurut anda dari program NextDev ini apa?
Putri:
Bermanfaat banget sih. Jaringan juga.
Stefan:
Jaringannya, contohnya kayak gimana tuh, mbak?
Putri:
Kayak kita ketemu startup-startup lain yang juga enggak kalah bagus. Terus ketemu sama
mentor-mentor yang… kayak semacam Mbak Alamanda, gitu. Terus nanti juga next-nya
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itu kalau enggak salah, aka nada NextDev Academy. Jadi kita akan dipertemukan kembali
terus di-mentor-in kembali, kayak enggak putus gitu.
Stefan:
Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apa saja rangkaian kegiatan selama program
NextDev yang pernah anda lalui?
Putri:
E… workshop. Tahapannya itu pertama pitching di gedung Telkom itu. Itu masih seleksi
50 besar kalau enggak salah. Terus e… yang 20 besarnya itu, eh 50 besarnya itu pake ini
aja sih, ngisi… ngirim pitch deck. Terus pitching di Telkom. Terus kemudian yang
inkubasi di Bandung. Di bandung itu selama 10 hari.
Program inkubasi itu ada macem-macem sih, yang paling banyak itu materi workshop
itu. Itu yang paling berguna banget. Terus ada pitching juga, ada games. Ada apa lagi ya
waktu itu… sama ada Net waktu itu. Kan karena ini disiarin di TV, jadi kita banyak juga
shooting sama Net. Jadi tau dunia TV itu kayak apa.
Terus habis di Bandung kita bootcamp lagi di Jakarta, itu sama 5 besar ya, selama 7 hari.
Seminggu bootcamp di Jakarta, terus habis itu dipilih 3 besar langsung.
Stefan:
Oke. Mmm… untuk pertanyaan yang berikutnya ini lebih ke pesan komunikasinya
dibandingkan dengan programnya ini sendiri. Kalau menurut anda apa pesan yang ingin
disampaikan program NextDev ke publiknya?
Putri:
Pesannya adalah bahwa anak muda di era saat ini itu juga bisa seharusnya kayak
membangun bangsa, ikut menyumbang e… untuk kemajuan bangsa melalui teknologi.
Terus kemudian kemaren kan ini disiarin di TV. Beda dengan kompetisi startup lain. Jadi
kompetisi ini mau menunjukkan bahwa seharusnya program-program seperti ini tuh harus
juga loh di-publish di TV. Maksudnya biar masyarakat luas tuh bisa lebih tau, enggak
cuman ngeliat hal-hal entertainment kayak musik aja, tapi juga kompetisi startup bisnis
ini juga di-publish di TV biar yang lain liat dan berharap dapat tertulari, gitu.
Stefan:
Tadi kan mbak udah sempet mention kalau misalnya acara ini memang e… sempet
disiarkan juga di Net TV. Tapi selain Net TV, kira-kira Mbak Putri tau ada media lain
yang digunakan sama NextDev ini apa aja?
Putri:
Media sosial… kebanyakan sih yang online-online gitu.
Stefan:
Kalau soal media sosialnya sendiri, dari Mbak Putri ada yang suka melihat…
Putri:
Fan page-nya, gitu?
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Stefan:
Ya atau mungkin sosmed Instagram atau Twitter NextDev, gitu?
Putri:
Kita kurang sering buka. Paling sesekali aja waktu itu. Update… tapi mungkin lebih
banyak update-annya itu direspon di fan page-nya Net TV, bukan di fan page atau di akun
NextDev itu sendiri deh kayaknya. Kalau dari pengetahuan kita sih itu.
Stefan:
Oke, baik. Kalau misalnya melihat dari media komunikasi yang tadi sudah sempat
disebutkan seperti Net TV, ataupun media-media terutama media online, dan juga ada
media sosial yang mungkin diaktifkan oleh NextDev ini menurut anda ini cukup efektif
atau enggak?
Putri:
Efektif banget sih. Terbukti dari jumlah pendaftarnya itu waktu itu ribuan ya. Meningkat
dari batch sebelumnya.
Stefan:
Oke. Untuk pertanyaan berikutnya menurut anda apa program NextDev, program
NextDev 2016 yang mbak ikuti kemarin ini… tahun 2016, itu cukup sukses atau enggak
dan berjalannya kayak gimana?
Putri:
Sukses banget. Mereka nonton.
Stefan:
Oke. Berarti kemarin dari isi pitching deck sampai sekarang, berarti sampai setelah masa
pengumuman pemenang terus berlanjut ke NextDev Avademy ini….
Putri:
Katanya.
Stefan:
Oke. Kita akan liat ya itu.
Putri:
Karena kan itu belum.
Stefan:
Mmm… kalau dari Kostoom sendiri melihat acara ini kira-kira itu ada kendalanya di
mana dan kira-kira untuk mengatasi itu pandangan dari Kostoom itu gimana?
Putri:

Implementasi Komunikasi CSR..., Stefanus Cristofer, FIKOM UMN, 2017

Kendala yang berarti sih sebenernya enggak ada. Karena kalau di kompetisi lain itu
kendalanya, khususnya untuk yang dari daerah, itu trasportasi. Banyak kan yang dari
daerah terpilihnya. Kan karena di sini difasilitasi seperti transportasi dan akomodasi
selama di sini jadi itu sangat membantu sekali temen-temen dari daerah. Jadi kalau
kendalanya yang berarti enggak ada.
Cuman mungkin kalau kemarin saya lihat di Net TV itu kayak kurang panjang durasinya.
Akhirnya cuman sebentar aja kan, enggak sampai setengah jam ya waktu itu… Ya, sekitar
setengah jam. Terus episodenya kurang lama. Maksudnya kalau memang mau
menyampaikan itu lebih masif lagi, alangkah lebih bagus kalau misalnya dibuat agak
lebih lama. Jadi semacam reality show sekalian, jadi masyarakat memang bener-bener
tau dan tertarik juga bikin startup, gitu sih.
Stefan:
Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya pendapat dari anda kira-kira apa dampak positif
maupun negatif yang diberikan program NextDev ini publik secara umum?
Putri:
Positif… hampir semuanya positif sih. Justru enggak ada negatifnya. Karena ini memang
mau menyampaikan hal yang bagus ya, kompetisi… startup, kompetisi bisnis. Jadi
semuanya positif. Masyarakat akhirnya yang enggak tau startup itu apa, sekarang udah
mulai tau dan udah mulai banyak yang coba-coba ikut bikin startup. Kayak gitu sih.
Stefan:
Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, kira-kira kalau dari program yang kemarin
sudah dilihat ini… kan ada beberapa pihak selain perusahaan yang terlibat, kalau dari tim
Kostoom kemarin ketemunya berarti sama pihak apa aja ya?
Putri:
E… maksudnya perusahaan apa nih?
Stefan:
Kemarin ini kan dari Telkomsel yang mengadakan ini selama kemarin acara ada pihak
lain yang…
Putri:
Kemarin Marketeers sih, maksudnya media kerjasama sama Marketeers sih. Terus kita
dikenalin sama VC, venture capital gitu. Udah ya, terus apa lagi, udah ya…
Stefan:
Oke, mmm… lanjut ke pertanyaan berikutnya kalau misalnya melihat peran, dari pihak
Kostoom sendiri, peran PT Telekomunikasi Selular atau Telkomsel ini di dalam program
itu dalam hal apa aja?
Putri:
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Dalam hal pendanaan terutama, dari Telkomselnya. Terus publikasi juga oleh Net TV,
terus dalam hal jaringan tadi. Karena kita akhirnya diperkenalkan dan dipertemukan oleh
pihak lain yang mendukung bisnis kita. Itu sih, lebih ke situ.
Stefan:
Oke. Mmm… lanjut ke pertanyaan berikutnya kalau dari pihak Kostoom atau dari baik
pribadi dari Mbak Putri ini, apa kelebihan dan kekurangan dari program NextDev ini?
Putri:
Kelebihannya yang pasti, tadi, sama kompetisi lain. Karena enggak langsung instan
mencari pemenang. Dia memang ada prosesnya. Justru di proses itu yang sangat berharga.
Terus juga sudah saya sempat singgung tadi, kompetisi lain biasanya cukup bilang, “Oh
ini anak daerah ini lolos.” Tapi, ya udah, enggak ada gimana next-nya. Sedangkan
semifinalis di Jakarta, mereka dari daerah, enggak ada biaya untuk transportasi, ini udah
difasilitasi oleh Telkomsel.
Terus kemudian hadiahnya cukup oke. Banyak dari kita yang kemarin belum pernah
keluar negeri bahkan, jadi tau luar negeri kayak apa. Terus di luar negeri itu kita enggak
cuman jalan-jalan. Jadi dateng ke co-working space di sana, ketemu startup-startup lokal
juga. Itu yang… yang added value dari NextDev ini yang enggak ada di kompetisi lain.
Stefan:
Oke. Kalau, kira-kira hal yang perlu diperbaiki dari NextDev ini apa?
Putri:
Apa ya… belom, belom liat sih sejauh ini… Ya, diperpanjang (acara di Net TV), biar
lebih masif aja sih efek ke masyarakat yang tadinya enggak tau itu apa, biar lebih melek
aja, gitu.
Stefan:
Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah program NextDev ini menurut anda perlu
dilanjutkan?
Putri:
Harus dong.
Stefan:
Oke. Ini pertanyaan terakhir sih, kalau dari pendapat dari Mbak Putri, pandangan anda
terhadap Telkomsel ini atau PT Telekomunikasi Selular itu seperti apa?
Memandangnya sebagai perusahaan apa, posisinya bagaimana?
Putri:
Perusahaan seluler yang menurut aku paling besar sih di Indonesia. Paling bagus, paling
besar karena ya memang sejauh ini memang orang, kayak, tau prodaknya kayak
SimPATI, itu jadi yang paling bagus ya… dan sangat update teknologi sih. Tau
perkembangan, kayak sekarang bikin kompetisi startup itu membuktikan bahwa, ya
katakanlah enggak jadul gitu maksudnya. Lebih ngeliat potensi anak-anak mudanya.
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Stefan:
Oke. Saya kira cukup untuk yang ditanyakan pada sesi wawancara kali ini. Terima kasih
untuk Mbak Putri untuk waktunya diwawancarai.
Putri:
Sama-sama, Mas Stefan.
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Transkrip Wawancara 4
Narasumber
Jabatan
Waktu
Tempat

: Dian Prayogi Susanto
: CEO Habibi Garden
: Kamis, 15 Juni 2017
: Gedung Perkantoran WTC 1, Sudirman

Stefan:
Hari ini hari Kamis, 15 Juni saya bersama Mas DP, CEO dari Habibi Garden, akan
mewawancarai seputar penerimaan bantuan CSR yang telah beliau lalui dari Telkomsel
dalam program NextDev. Oke mas, untuk yang pertama apakah anda mengetahui
program NextDev?
DP:
Tau.
Stefan:
Dan yang kedua apakah anda mengetahui bahwa program NextDev ini merupakan
program dari PT Telekomunikasi Selular atau Telkomsel?
DP:
Tau.
Stefan:
Oke, baik. Yang ketiga mmm… kapan dan dari mana anda mengetahui program NextDev
ini?
DP:
Tahun 2016 ya, dari temen.
Stefan:
Dari temen ya berarti. Baik. E… dan yang keempat, kalau menurut anda program
NextDev itu apa sih?
DP:
E… kalau tagline-nya sih biggest startup competition in Indonesia. Ya, most likely paling
ya nyari-nyari startup-startup yang impactful e… ke society dan bidangnya digital.
Stefan:
Oke. Dan pendapat dari mas, tujuan dari program ini menurut mas tuh apa?
DP:
Karena ini startup competition jadi ini ya mereka PT Telkomsel mencari startup terutama
digital yang itu tadi. Kriterianya mungkin ada beberapa sektor ya yang mereka siapkan,
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kayak agriculture, education, transportation, dan segala-gala temannya itu. Jadi salah satu
alternatif solusi yang memecahkan masalah-masalah di Indonesia.
Stefan:
Oke, mas. Dan dari yang mas lihat itu menurut mas sasaran dari program NextDev ini
siapa sih, mas?
DP:
Sasarannya yang pasti milenias.
Stefan:
Oke.
DP:
Jadi anak-anak kelahiran ’88 ke atas lah. Ya, bisa dikatakan milenias yang sekarang tuh
emang apa ya, gelombang startup ini tuh lagi hip. Jadi coba catching anak-anak muda
utnuk berkontribusi lah menyelesaikan masalah.
Stefan:
Oke. Kalau dari yang tadi sudah mas sampaikan sasaran program ini millenialls e… apa
menurut mas itu sudah cocok dengan program ini?
DP:
Cocok sih e… dari mulai campaign-campaign-nya udah kena di Facebook, Twitter. Terus
juga roadshow-roadshow ke kampus.
Stefan:
Oke. Dan untuk pertanyaan berikutnya nih, berhubungan sama mas dan tim Habibi
Garden. Apa alasan mas untuk mengikuti program NextDev ini?
DP:
Yang pertama karena e… Telkomsel yang bawa. Karena kan digital kan biasanya
kaitannya erat dengan Telekomunikasi, internet provider dan segala macem. Kalau kami
melihat ya Telkomsel pemain besar di Indonesia, jaringannya bagus dan punya visi yang
bagus. Ini opportunity yang baik lah buat kita kalau bisa join di program NextDev.
Stefan:
Oke. Dan dari yang sudah dilalui nih mas, kira-kira manfaat apa aja yang sudah
didapatkan dari program NextDev ini.
DP:
Manfaat yang pertama… sebenernya kalau ngeliat dari hadiahnya itu ada 6M.
Stefan:
Oke.
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DP:
Ya terlepas dari money, marketing, itu udah cukup ter-publish juga di mana-mana. Lalu
ada materi, kita juga dapet bootcamp di kasih tau, “Ini loh teorinya kalau untuk running
startup gini, gini, gini.” Lalu ada mentor juga yang kompeten. Kita juga dikasih
networking yang saya rasa enggak cuman di NextDev aja, paska NextDev juga masih difollow up sama Telkomsel. Jadi… bahkan, bahkan sekarang mau dikasih market access,
coba scale up ke yang lebih tinggi lagi.
Stefan:
Oke. Dan setelah melalui prosesnya ini, mas, selama tahun 2016 kemarin, walaupun
masih berlanjut sampai sekarang… bisa diceritakan enggak mas rangkaiannya itu apaapa aja?
DP:
Rangkaian… yang pertama itu biasa kayak ngasih submit proposal. Submit proposal,
mereka seleksi. Lalu tampil 40 besar kalau enggak salah. 40 besar pitching untuk 20
besar. 20 besar bootcamp di Bandung sekitar seminggu. Bootcamp itu kegiatannya
menarik. Itu pengalaman startup mulai dari value creation, trus marketing, sales. Lalu
juga ada value delivery, finance, jadi the whole package lah. Habis itu ada reality show,
startup reality show. Setelah itu awarding night, grand final.
Stefan:
Oke, dan dari grand final sampai sekarang itu ada proses apa lagi yang udah dilalui?
DP:
Grand final sampai sekarang kita masih keep in touch sama program CS… sama
Telkomsel, sama NextDev. Ada dua program yang kita lagi engage sama Telkomsel.
Yang pertama, e… smart solution for agriculture in Indonesia jadi kita coba piloting di
project untuk cabe dan kentang di Lampung dan di Garut untuk bangun digitalisasi
pertanian di Indonesia. Yang kedua, kita juga… lagi coba approach ke... dengan tim Bus
Dev enggak cuman dengan CSR, Business Development-nya untuk coba approach
teknologi Habibi Garden ini coba masuk ke plantation.
Stefan:
Ke plantation, oke mas.
DP:
Kemaren itu sempet mau masuk either Sinarmas atau Asian Agri.
Stefan:
Oke, mas. Mmm… Kalau yang tadi saya tanyakan banyak berhubungan sama
programnya nih mas, kalau yang bagian berikutnya ini lebih kepada kegiatan komunikasi
yang selama ini NextDev pernah lakukan. Untuk yang pertama, menurut anda apa pesan
yang ingin disampaikan oleh program NextDev kepada publiknya?
DP:
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Yang pertama, ini acara serius. Jadi kayak apa ya… ini ajang startup yang enggak eceece, ini skalanya nasional dan besar. Itu yang saya tangkep. Yang kedua, all out. Mereka
bikin ini all out. Roadshow ke kampus-kampus, semua apa ya… e… effort-effort-nya
dikeluarin dan banyak beberapa startup bagus terjaring lewat kampus. Lalu mereka juga,
ketika kita datang ke kantor disambut dengan Bu Adita, VP Corp Comm.
Beliau bilang kalau Telkomsel ingin transformasi menjadi perusahaan dari perusahaan
telco menjadi perusahaan digital. Ada tiga konsep yaitu DNA. D-nya device, N-nya
networking, A-nya application. Jadi Telkomsel kuat di Network, butuh Device dan
Aplikasi untuk membangun komunitas digital. Dengan NextDev ini salah satu wadahnya
lah untuk mencari, mencari dua itu, Device dan Apps. Itu sih yang saya tangkep.
Stefan:
Oke, mas. Itu kan kalau misalnya tadi dijabarkan secara luas. Kalau misalnya jadi satu
kalimat yang singkat, gitu mas, Telkomsel melalui NextDev ini mau berbicara apa nih,
mas?
DP:
Cari solusi untuk Indonesia, sih.
Stefan:
Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, mmm… media komunikasi apa saja yang anda
ketahui dipergunakan oleh program NextDev ini untuk berbicara atau menyampaikan
pesan kepada publiknya?
DP:
Facebook, Twitter, roadshow ke kampus. Ya, itu sih yang saya tau.
Stefan:
Oke. Di luar itu apa ada lagi yang mas tau?
DP:
Enggak. Saya cuman tau itu aja.
Stefan:
Baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, mas. Menurut anda apa program NextDev ini
berjalan dengan sukses dan anda menilai hal tersebut dari apanya?
DP:
Menurut saya sukses karena ketika paska NextDev itu banyak temen-temen founders
yang nanyain kontak, nanyain kapan lagi NextDev ini diadain selanjutnya. Karena
mereka liat ini acara besar, Telkomsel fully support. Mereka pengen gabung. Dan ya
mereka pengen gabung, nanya-nanya kepada saya kapan ada lagi, biar… kiat-kiatnya,
tips-tips-nya biar menang gimana segala macem.
Stefan:
Itu maksudnya temen-temen mas yang belum bergabung?
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DP:
Iya, he eh. Pengen coba next year mereka.
Stefan:
Oke, mas. E… lanjut ke pertanyaan berikutnya, kalau dari pandangan mas ini, selama
kemarin programnya berjalan itu kendala apa sih yang mmm… kendala dari si program
yang terjadi dan kalau memang anda tau, bagaimana masalah tersebut diatasi?
DP:
Kendala dari NextDev-nya ya? Internal atau…
Stefan:
Iya, yang mas merasakan mungkin perlu ada hal yang diperbaiki dari hal yang ini…
DP:
Oh iya, ya. Jadi e… apa ya, sebenernya anak muda itu kan kalau dibilang kelebihannya
dua, energi sama ambisi. Punya energi besar, ambisi besar. Sementara orang tua ini itu
kelebihannya dua juga, secara umum ya. Yang pertama, experience. Yang kedua,
network.
Nah, kalau misalnya Telkomsel ini melalui NextDev bisa mengkombinasi antara… apa
ya, antara energi dan ambisi anak muda dan pengetahuan dan network yang dipunyai
orang tua. Misalnya startup kita bergerak di bidang transportasi, ya udah dipanggil gitu,
ini orang-orang yang pakar transportasi atau perusahaan yang memiliki masalah di
transportasi diajak gabung. Jadi anak-anak, para startup ini tau, “Oh, masalahnya lagi di
sini loh.” Jadi ketika mereka bikin solusi, solusinya langsung buy in dengan masalah itu
dan bisa jadi e… pilot project juga mungkin di perusahaan itu.
Atau misalnya government ada masalah didatengin, dipertemukan lah, jadi jembatan.
Saya rasa dengan kapasitas Telkomsel sangat mungkin banget menjembatani ini.
Stefan:
Oke, mas. Kalau yang tadi saya denger penjelasan dari mas e… itu bisa terdengar lebih
konseptual. Tapi kalau dari hal teknis yang mungkin pernah dilalui itu , di dalam acara
kendalanya kira-kira di mana tuh, mas?
DP:
Ini paling, pas… ya kita ngerasa, pra finalis, terutama 5 besar ya. E… vendor untuk pas
apa namanya, acara reality show itu kurang oke lah, beda sama bootcamp. Jadi ya itu sih,
kita ngerasa kok ini beda banget acara 20 besar sama 5 besar. Kayaknya kurang prepare
atau mungkin skenarionya kayak gitu atau gimana ya kita juga, dari kita sendiri ngerasa
there is something, gitu.
Stefan:
Oke. Itu berarti di 5 besar ya mas, setelah bootcamp di 20 besar?
DP:
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Yes.
Stefan:
Oke, baik mas.
DP:
Maksudnya pertanyaan itu apa sih? Itu menjawab enggak?
Stefan:
Itu menjawab. Dan kalau dari kemaren ada kendala kayak gitu, itu yang mas liat
teratasinya seperti apa nih?
DP:
EO, EO yang profesional. Jadi memang setiap acara memang tunjuk EO, ini EO-nya ini.
Jadi EO ini handle ini. Dan 20 besar tuh sangat bagus banget, flawless lah. Kayak
everything detail-nya tuh dapet. Ini, ini, ini ada PJ-nya jadi kita tau ini buat ini, ini buat
ini.
Stefan:
Oke, baik mas. Bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, menurut anda apa dampak baik
positif maupun negatif yang ditimbulkan program NexDev ini kepada publik secara
umum?
DP:
Ke public ya?
Stefan:
Ya.
DP:
E… yang positifnya awareness ya. Awareness itu kayak milenias atau orang-orang yang
ya, generally ngerasa, “Oh, perusahaan sebesar ini, Telkomsel udah mulai melirik
startup.” Artinya ya, this is the new wave, era baru. Jadi udah mulai aware lah. Itu yang
pertama.
Yang kedua, ya saya ngeliat juga positifnya mulai nih muncul-muncul perusahaanperusahaan yang lain nih ikut kayak, “Oh, Telkomsel bikin solusi digital untuk ini, ini,
ini.” Kayak bank mandiri ikut juga untuk fintech-nya apa. Jadi mulai bermunculan. Itu
positifnya.
Negatifnya apa? Bingung saya. Negatifnya belum nemu sih saya.
Stefan:
Oke, baik mas kalau misalnya menurut mas negatifnya belom nemu enggak apa-apa.
Lanjut ke pertanyaan berikutnya, kalau dari pandangan mas sendiri, bagaimana anda
melihat peran perusahaan, si Telkomsel ini, dalam program? Apakah dia hanya
mencetuskan program dan yang menjalankan pihak lain atau misalnya memang dia
involve? Dan kalaupun mas liat dia involve, involve-nya dalam hal apa dan sejauh apa?
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DP:
Ya. Jadi saya… saya enggak ikut roadshow, cuman saya dapet cerita dari temen-temen
emang e… kayak banyak apa ya e… orang Telkomselnya sendiri turun untuk
mensosialisasikan. Kayak Kak Steve ngomong tentang apa… di tiap kampus. Itu yang
pertama. Lalu pas di bootcamp-nya, enggak serta merta diserahin ke EO atau mentormentor aja. Jadi kayak Kang Abe atau dari Telkomsel yang lain tuh Pak TB, itu ikut
berpartisipasi di acara ini. Telkomsel sendiri perannya di acaranya ya, sangat apa ya…
kontributif lah.
Lalu pas di… 3 besar kita menang, kita management trip ke Eropa juga keliatan gitu.
Bahwa bareng-bareng dari Telkomsel dan startup-nya. Keliatan kalau emang niatnya
Telkomsel ini emang bener-bener pengen ngiin startup gitu, mempertemukan kita dengan
ekosistem di Eropa. Ngasih tau, “Oh, di Eropa tuh temen-temen startup yang lain tuh
sedang kayak gini, di Indonesia kayak gini. Jadi kalian tuh harus tau kalian harus lari,
loncat, atau apa bisa ke zona mereka. Jadi kita ngerasa apa ya, sangat aktif lah perannya.
Stefan:
Oke, baik mas. Saya juga mau tanya nih, mas, sepanjang proses mengikuti NextDev ini
kalau dari tim Habibi Garden banyak ngeliat informasinya Telkomsel dengan NextDev
ini dari sosmed yang mana atau dari media yang mana tuh, mas?
DP:
Kalau sosmed, Facebook.
Stefan:
Paling sering dari Facebook-nya itu ya mas, paling enggak?
DP:
Ya.
Stefan:
Oke, baik. Dan kalau dari pendapat mas sendiri, bagaimana sih mas melihat Telkomsel
ini atau reputasinya yang mas liat itu seperti apa?
DP:
Reputasinya yang pertama jelas, leading ya. Leading teleco in Indonesia, the largest,
terbesar. E… terus juga in the group, Telkomsel ini kan di bawa Telkom. Telkom sendiri
BUMN. Jadi kalau misalnya kita, startup kita, related sama pemerintah atau yang lebih
besar itu gampang banget untuk scale up-nya, tinggal follow up ke Telkom. Telkom nanti
bisa ngomong ke government, bisa langsung ‘boom’. Jadi ya, sangat strategis sih.
Stefan:
Oke, baik mas. Mmm… kalau dari pendapat mas sendiri melihat program NextDev yang
telah mas lalui ini, ada nilai kelebihan dan kekurangan apa yang perlu diperbaiki dari
program ini, mas?
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DP:
Kelebihannya banyak ya. Mulai dari…
Stefan:
Maaf mas, boleh agak gedean enggak?
DP:
Oh, ya. Kelebihannya banyak. Mulai dari hadiahnya, ya 6M tadi. Itu udah komplit sih.
Mulai apa aja ygn dibutuhkan para startup udah ada. Mungkin ditambahin itu tadi yang
aku bilang, kayak dijembatani si yang punya masalah sama kita. Jadi tau nih kita, kita
bikin solusi tuh enggak sesuai idealita kita, tapi berdasakan masalah yang ada. Kurangnya
sih… pengennya nanti kalau bisa ditambahin ada itunya. Misalnya agriculture, ya udah,
misalnya kayak pemain besarnya agriculture didatengin. Mereka suruh cerita masalahnya
apa jadi nanti, “Lu bisa enggak nih?” Ditantang, oh ayo bisa… implementasinya di sana.
Jadi kan nanti langsung jalan, bisa langsung sustain, creating revenue.
Stefan:
Oh, jadi maksud mas idenya adalah untuk mendatangkan si masalahnya terlebih dahulu…
DP:
Enggak. Kan, jadi udah ada ininya nih. Jadi yang namanya startup itu ada sektor-sektor,
terus startup ini kan bisa pivoting. Menurut mereka ini loh, mereka selama ini mikir core
masalahnya tuh ini, tapi ternyata ketika ada pembicaranya, berdasarkan core-nya itu
ngomong, itu sebenernya enggak terlalu signifikan. “Nih gue udah ngalamin nih sekian
taun bergerak di bidang ini. Masalah gue tuh ini, ini, ini,” tervalidasi lagi kan ternyata ini.
“Ya udah ini gue challenge, elo bisa enggak bikin ini? Nanti dipake oleh tempat gua,”
jadi kalau bisa sih ada gitunya. Setau saya tuh di Sillicon Valley tuh kenapa cepet
pertumbuhannya, karena itu. Karena perusahaan-perusahaan ya bikin solusinya hire anakanak muda, “Nih, kalau kalian bisa bikin solusi buat ini, langsung kepake di perusahaan
gua.”
Stefan:
Oke mas, ya. Jadi maksudnya mas tetap ada di sektor tersebut…
DP:
Ya, nanti didalemin lagi, divalidasi lah.
Stefan:
Oke ya, baik. Oke mas untuk pertanyaan yang terakhir ini apakah menurut anda program
NextDev ini perlu dilanjutkan dan kalaupun ya dilanjutkan, mungkin mas masih ada ide
diluar yang tadi mas sudah sampaikan, apa yang perlu ditambahkan ke depan?
DP:
Lanjut dong. Lanjut dan mungkin ada banyak temen-temen kita yang kuliah di luar
mungkin ada ide yang bagus, pengen bikin solusi untuk Indonesia bisa diambil juga.
Karena kemaren saya liat, mungkin di Indonesia aja ya, orang Indonesia kan ada yang
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tinggal di luar juga, mungkin study di mana, mereka bikin startup di sana bisa di-approach
juga mungkin. Ada solusi yang konkrit dari mereka.
Stefan:
Oke sih, mas. E… yang saya tanyakan untuk topik ini sudah bisa diselesaikan di sini.
Terima kasih banyak mas untuk kesediaannya diwawancara.
DP:
Thank you, Stefan.
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Transkrip Wawancara 5
Narasumber
Jabatan
Waktu
Tempat

: Rahmatullah
: Praktisi CSR
Sekjen Malindo CSR and Leadership Research Centre
Penulis Buku “Panduan Praktis Pengelolaan CSR”
: Rabu, 21 Juni 2017
: Wawancara via telepon

Rahmatullah:
Ya, halo?
Stefan:
Selamat siang, Pak Rahmatullah.
Rahmatullah:
Ya siang, Stefan.
Stefan:
Pak, makasih ya sudah bersedia saya wawancarai jadi narasumber dalam skripsi.
Rahmatullah:
Boleh-boleh, enggak apa-apa.
Stefan:
Untuk dari daftar pertanyaan yang saya kirim ke bapak itu, apakah dari bapak ada yang
mau dikomentari dulu, pak?
Rahmatullah:
Oh, tidak ada. E… pertanyaan sudah saya baca.
Stefan:
Oke.
Rahmatullah:
He eh, untuk pertanyaan… saya lupa, satu sampai berapa itu sepertinya sudah ada di
literatur ya, kayaknya, Stefan?
Stefan:
Oh, oke.
Rahmatullah:
Saya rasa kalau visi misi sebagainya sudah banyak di literatur?
Stefan:
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Sepertinya kalau…
Rahmatullah:
Atau kebutuhannya seperti apa?
Stefan:
Sebenernya sih selain dari literatur juga, ini sih pak… kalau memang dari komentar yang
bisa dikutip secara langsung itu bisa menambah untuk sayanya juga, pak, maksudnya
begitu.
Rahmatullah:
Oh, oke. Boleh-boleh mulai aja.
Stefan:
Bisa saya mulai ya, pak?
Rahmatullah:
Tapi agak bising ya.
Stefan:
Kenapa, pak?
Rahmatullah:
Agak bising. Saya soalnya sedang di jalan.
Stefan:
Oh, gitu?
Rahmatullah:
Tapi enggak apa-apa.
Stefan:
Enggak apa-apa ya, pak? Oke, baik. Mulai dari pertanyaan pertama nih, ya pak.
Rahmatullah:
Boleh.
Stefan:
Apa pengertian dari istilah konsep Corporate Social Responsibility atau CSR menurut
anda?
Rahmatullah:
Kalau CSR kan pengertian jamaknya tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, kalau
berdasarkan… sebenernya banyak definisi berdasarkan teori. Hanya memang jelasnya,
sederhananya CSR adalah bentuk kontribusi perusahaan terhadap lingkungan, baik
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lingkungan sosial maupun lingkungan alam terkait dengan dampak yang ditimbulkan.
Begitu mungkin, sederhananya.
Stefan:
Oke, baik pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya menurut anda apa saja tahap-tahap yang
dalam proses pelaksanaan CSR itu dilakukan dan baiknya bagaimana hal itu
dilaksanakan?
Rahmatullah:
Ada tahapan-tahapan dasar yang urgen dalam pelaksanaan CSR. Tahapan pertama itu
assestment, assestment atau kajian kebutuhan. Nah, ini adalah tahapan paling penting
sebab ini adalah topangan CSR. Yang kedua adalah e… run of treatment atau
perancangan program. Kemudian treatment action atau pelaksanaan. Kemudian
monitoring, evaluasi. Dan terakhir adalah tahap pemutusan, artinya ketika client yang
mendapatkan tanggung jawab, yang mendapatkan resesi dari kegiatan ini maka
diwajibkan melakukan pemutusan terhadap bantuan yang diberikan.
Nah, memang yang menjadi kunci adalah di tahapan pertama. Kalau tahapan pertama itu
keliru atau gagal, bagian penilaian itu, maka berdampak pada tahapan-tahapan
selanjutnya. Kayak gitu.
Stefan:
Oke, baik pak. Bisa saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya berarti ya, pak?
Rahmatullah:
Silahkan.
Stefan:
Ya, baik. Nomor tiga mmm… manakah yang menurut anda lebih dulu dilakukan,
pemilihan isu CSR atau publik sasarannya? Dan mengapa demikian, pak?
Rahmatullah:
Sebetulnya dua pilihan itu pilihan lanjutan, ya. Kalau saya mengkategorikannya justru
pilihan pertama adalah kajian kebutuhan.
Stefan:
Kajian kebutuhan ya, pak?
Rahmatullah:
Atau assestment. Itu yang paling urgent. Nah, kekeliruan saat ini pada perusahaan adalah
berpikir pada isu yang belum tentu isu dibutuhkan oleh client, begitu. Jadi kadang
perusahaan terjebak pada isu, satu, yang sebetulnya isu itu belum tentu menjadi
kebutuhan client atau masyarakat khususnya, begitu. Yang kedua, tadi, apa… selain isu?
Ini Stefan, mungkin jawaban saya di luar ini ya, di luar konteks pada akhirnya.
Stefan;
Oke. Enggak apa-apa, pak.
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Rahmatullah:
Karena ini harus diluruskan. Isu itu adalah tahapan berikutnya, tahapan kedua. Yang
paling pertama adalah di mana perusahaan mengkaji kebutuhan client atau pemangku
kepentingan, begitu.
Stefan:
Oke, assestment yang bapak bilang ini apa bisa dibilang juga seperti semacam riset awal
gitu ya, pak?
Rahmatullah:
Ya dan assestment ini banyak instrumennya. Mulai dari pemetaan sosial, pemetaan
stakeholder. Ada instrumen kajiannya, ada metodologinya.
Stefan:
Oke, baik pak. Baik, untuk pertanyaan berikutnya nih, pak, bagaimana sebuah organisasi
atau perusahaan menentukan publik sasaran program CSR yang dilakukannya?
Rahmatullah:
Nah, dalam menentukan sasaran itu ada yang disebut… nah, sebetulnya saya berpusat
pada tahapan pertama, Stefan, assestment ya.
Stefan:
Oke, baik.
Rahmatullah:
Assestment itu di dalamnya adalah e… proses pengkajian kebutuhan dan juga pemetaan
sasaran. Pemetaan sasaran dilakukan melalui social mapping. Kemudian stakeholder
mapping, pemetaan pemangku kepentingan. Nah, untuk social mapping itu banyak sekali
metodologinya. Ada PRA, ada RRA, kemudian ada in-depth interview, dan sebagainya
dan sebagainya, seperti itu. Nah, dari sana baru di… bisa ditentukan apa yang menjadi
sasaran utama, begitu.
Sekarang misalnya ring, ring satu siapa, ring kedua siapa. Nanti akan berbicara
stakeholder, stakeholder internal siapa, stakeholder eksternal siapa, begitu.
Stefan:
Oke, baik pak. Jadi yang bapak katakan ini siapa pun yang kira-kira yang akan dipetakan
itu memang selalu e… berangkat dari assestment yang dilakukan di awal, kemudian ada
pemetaan sosial, baru bisa menentukan stakeholder-stakeholder yang kira-kira dapat
terlibat di dalam program tersebut, gitu ya pak?
Rahmatullah:
Nah betul sekali, Stefan. Nah, kekeliruan yang sering mucul adalah, balik lagi ke awal,
perusahaan selalu berbiaca isu, tapi tidak melakukan kebutuhan. Paham mungkin ya
maksud saya, Stefan?
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Stefan:
E… belum begitu paham pak, maksdunya kebutuhan di sini adalah kebutuhan dari
perusahaannya sendiri atau dari pihak mana tuh pak, maksud kebutuhannya?
Rahmatullah:
Kebutuhan itu adalah berbicara client, siapa yang menjadi client perusahaan, apakah
masyarakat. Kalau memang memang masyarakat kita harus berbicara apa yang menjadi
kebutuhan masyarakat, seperti itu. Bukan kebutuhan perusahaan.
Stefan:
Oke, baik pak.
Rahmatullah:
Nanti akan berbicara pada ketepatan sasaran atau tidak, ada manfaat yang didapatkan atau
tidak, begitu.
Stefan:
Oke, baik pak. Ini bisa saya lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya, pak.
Rahmatullah:
Silahkan.
Stefan:
Baik. E… pertanyaan yang nomor enam ini apakah dalam pelaksanaan CSR itu terdapat
tahapan yang disebut evaluasi?
Rahmatullah:
Diulangi, Stefan.
Stefan:
Apakah dalam pelaksanaan CSR itu terdapat tahapan yang disebut evaluasi?
Rahmatullah:
Ada. Ada tahap evaluasi.
Stefan:
Oke, pak. Kalau dari pandangan bapak, mmm… indikator-indikator apa yang biasanya
dinilai dalam tahap evaluasi ini, pak?
Rahmatullah:
Nah, evaluasi itu memegang peranan penting setelah assestment sebetulnya. Evaluasi itu
ada dua, evaluasi sumatif dan evaluasi akhir. Evaluasi pertengahan atau sumatif, itu
evaluasi untuk memperbaiki program. Sedangkan evaluasi akhir itu biasanya
rekomendasi untuk pelaksanaan di masa mendatang.
Stefan:
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Oke, gitu pak. E… Sebentar, pak. Oke, pak. Untuk pertanyaan yang berikutnya ini
mmm… menurut anda kira-kira sektor isu CSR apa yang banyak dilakukan perusahaan
di Indonesia atau mungkin dari yang bapak sudah tau secara khusus? Itu biasanya isunya
berkisar di sektor apa aja sih, pak?
Rahmatullah:
Diulangi, Stefan.
Stefan:
Untuk sektor isu CSR yang biasanya dipilih di Indonesia, menurut bapak, banyak hal
yang disinggung itu di sektor apa, pak?
Rahmatullah:
Nah, biasanya memang… biasanya pada sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup,
sosial budaya. Paling berbicara di empat sektor itu.
Stefan:
Oke, baik pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, pak. Kalau yang akan saya tanyakan
berikut ini lebih kepada aktivitas komunikasi dari sebuah program CSR, begitu ya pak.
Oke, pertanyaannya adalah dalam serangkaian program CSR, di mana terjadi proses
komunikasi, apakah terfokus terjadi di satu tahap saja atau misalnya terjadi di secara
keseluruhan, tuh pak?
Rahmatullah:
Ya, komunikasi itu berada di seluruh rangkaian. Nah, dan komunikasi itu memgang peran
penting karena komunikasi yang keliru bisa berdampak pada penerimaan yang keliru
pada penerima manfaat. Bisa jadi maksud baik itu tidak sampai karena kita memang,
komunikator memang tidak bisa menyampaikan maksud dengan baik, dengan benar,
dengan tepat kepada penerima manfaat, seperti itu.
Nah, di semua tahapan itu penting, Stefan. Baik di assestment, assestment itu apalagi
bagaimana kita mampu meng-explore kebutuhan sesungguhnya masyarakat. Kemudian
evaluasi penting, misalnya ketika masyarakat menerima apa yang kita nilai baik, kurang
baik, keliru, dan sebagainya, seperti itu.
Stefan:
Oke, baik. Dan kalau media komunikasi di dalam melakukan program CSR, pandangan
dari bapak, media-media apa saja atau bentuk-bentuk apa yang biasanya lazim dipakai
sih, pak?
Rahmatullah:
Media komunikasi ada yang memang tradisional, ada yang memang e… mengikuti
perkembangan jaman ya. Nah, e… komunikasi verbal itu juga berpengaruh besar.
Apalagi misalnya ketika berhadapan langsung dengan masyarakat yang tingkat
pendidikannya rendah, itu tidak bisa diwakili oleh media komunikasi kekinian, begitu.
Nah, kemudian yang saluran kekinian juga banyak, bisa melalui sarana … dan
sebagainya. Hanya memang media komunikasi perlu dipetakan sesuai kemampuan
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masyarakat, seperti masyarakat tidak terdidik yang menengah ke bawah, ada masyarakat
terdidik, ada masyarakat digital. Itu dibedakan cara komunikasinya.
Stefan:
Oke, baik pak. Tadi kan bapak sempet menyinggung ada media tradisional ataupun media
yang lebih modern, begitu ya pak. Boleh disebutkan mungkin, pak, contoh-contoh media
tradisional ataupun media yang lebih baru itu apa saja, pak?
Rahmatullah:
Nah, saya kebetulan bukan orang yang paham betul komunikasi ya, Stefan.
Stefan:
Iya, baik pak.
Rahmatullah:
Beda dengan Pak Ujang, mungkin. Hanya memang berdasarkan pengalaman, misalnya,
ketka saya mengelola CSR di Kalimantan Selatan, maka misalnya kita harus menguasai
media utama masyarakat di Kalimantan itu adalah e… misalnya menggunakan
penguasaan Bahasa setempat. Itu penting, misalnya.
Stefan;
Oh, begitu pak, baik.
Rahmatullah:
Yang kedua misalnya kita harus memahami simpul masyarakat seperti apa, bagaimana
kita bisa membedakan cara komunikasi kita ke kepala adat, ke kepala suku, ke ibu rumah
tangga, ke pemuda dan sebagainya. Kemudian alat yang digunakan. Media misalnya,
media dalam hajat warga atau dalam upacara adat dan sebagainya. Nah, kadang itu lebih
efektif dibandingkan media lain, begitu.
Stefan:
Oke, baik.
Rahmatullah:
Yang kekinian mungkin Stefan lebih paham ya sebagai orang komunikasi, alat-alat saat
ini, seperti itu.
Stefan:
Oke, baik pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, pak. Apakah menurut anda penilaian
terhadap aktivitas komunikasinya seniri dalam program CSR itu perlu dilakukan, pak?
Rahmatullah:
Ulangi, Stefan.
Stefan:
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Apakah menurut anda penilaian terhadap aktivitas komunikasi program CSR, hanya
tentang komunikasinya saja, mungkin dat diukur ataupun dapat diberi penilaian seperti
apa itu, penting dilakukan, pak?
Rahmatullah:
Ya.
Stefan:
Di luar program secara keseluruhan, gitu pak?
Rahmatullah:
Betul-betul. Penting sekali. Nah, e… dalam beberapa penelitian yang saya lakukan,
Stefan, komunikasi pelaksanaan CSR ini… pelaksananya bisa CSR Assistant ataupun
penyuluh dan sebagainya, kita selalu lakukan evaluasi terkait pesan yang diberikan
apakah sampai atau tidak, begitu. Itu penting, karena apa, kekhawatirannya adalah
perusahaan bisa rugi hanya karena komunikasi yang keliru. Kenapa, karena maksud baik
itu kadang tidak lantas bisa diterjemahkan dengan baik ketika komunikasi, bicara
komunikasinya buruk, begitu.
Stefan:
Oke, pak. Kalau dalam penilaian yang tadi bapak sempat singgung, kalau ada perusahaan
yang pernah bapak tangani programnya dan komunikasinya dinilai, indikator yang
biasanya dinilai, dipertanyakan itu dari aktivitas komunikasinya apa, pak?
Rahmatullah:
Kadang kita melakukan… kita sebagai ahli bisa menguji dengan melakukan triangulasi.
Triangulasi itu bagaimana kita menguji apakah pesan yang disampaikan oleh si pelaksana
CSR diterima utuh oleh masyarakat, seperti itu, kemudian apa yang terjadi dengan pesan
itu.
Stefan:
Maaf, pak. Boleh diulang?
Rahmatullah:
Metode triangulasi adalah metode recheck atau cross-check, apakah pesan yang
disampaikan, yang kita harapkan, itu masuk ke dalam masyarakat, apakah utuh diterima
dan dicerna oleh masyarakat. Sehingga maksud perusahaan itu tersampaikan dengan baik
atau tidak. Lalu kita ukur berapa biasnya, seperti itu. Nah, itu jadi sarana kita
mengevaluasi individu-individu pelaksana CSR dalam komunikasi. Apa yang harus kita
tingkatkan selanjutnya dalam berkomunikasi, begitu.
Stefan;
Jadi kurang lebih, secara umum yang dilakukan ini lebih ke kualitatif, begitu ya pak?
Rahmatullah:
Lebih ke kualitatif, betul.
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Stefan:
Oke, baik. Mmm… lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, pak, apakah menurut anda perlu
sebuah program CSR disampaikan secara terbuka kepada publik secara umum?
Maksudnya tuh di luar penerima manfaatnya atau stakeholder-stakeholder yang memang
sudah ditentukan, ke masyarakat umum saja? Apakah menurut anda itu perlu disiarkan
begitu?
Rahmatullah:
Oke… nah, e… sebetulnya perusahaan dituntut untuk terbuka dengan adanya Good
Corporate Governance, ya. Karena memang perusahaan harus bisa memerikan batas
mana keterbukaan yang menjadi konsumsi public dan mana yang memang menjadi
konsumsi internal. Tidak lantas semua itu harus diketahui public, seperti itu.
Ada, misalnya, terkait keuangan, dan begini, yang mana pioritas-prioritas diketahui
public dan prioritas-prioritas mana yang tidak perlu diketahui public.
Stefan:
Oke, baik pak. Lanjut ke bagian berikutnya, ya pak. Kalau yang ini pertanyaannya akan
leibih condong ke pendapat saja sih, pak dari mmm… apa yang sedang saya teliti tentang
program Telkomsel namanya NextDev, pak. Halo, pak?
Rahmatullah:
Ya, silahkan.
Stefan:
Masih kedengaran, suara saya tidak terputus ya, pak?
Rahmatullah:
Tidak.
Stefan:
Oke, baik. Untuk secara singkat bahwa program NextDev ini merupakan program
pengembangan startup berbasis aplikasi mobile untuk masalah smartcity, begitu pak,
yang dikembangkan oleh para anak muda umur 18 – 30 tahun.
Rahmatullah:
Oke, itu kan penjelasan program secara singkat memang yang tertera di dalam website
resmi programnya, Thenextdev.id, seperti itu kan. Nah, kemudian saya waktu itu browse
untuk beberapa berita berhubungan dengan program ini mmm… judul beritanya itu
adalah “Genjot M2M, Telkomsel Gelar Kompetisi The NextDev.”
Jadi setelah saya telusuri ini ada pemberitaan lain juga bahwa M2M adalah Machine-toMachine, suatu teknologi yang bisa berkembang dalam industri telekomunikasi digital
dan Telkomsel sedang bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital dan
M2M adalah salah satu layanan yang dia sasar. Kemudian mereka itu menghadirkan
program seperti ini.
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Kalau pendapat dari bapak apakah ini, program NextDev ini kaitannya sangat erat dengan
bisnis yang kira-kira dia akan sasar di kemudian hari, begitu? Apakah ini dipandang oke
untuk dibilang sebagai program CSR atau bagaimana menurut bapak?
Rahmatullah:
Begitu ya. Saya juga udah baca untuk beberapa pertanyaan ya, Stefan. Sebetulnya saya
belum begitu tau tentang program ini. E… yang saya… sebetulnya muncul juga
pertanyaan saya, Stefan, apa yang mendasari program ini muncul di Telkomsel, begitu.
Apa yang menjadi dasar Telkomsel sehingga memunculkan program ini? Apakah ini
menjadi kebutuhan siapa, begitu, seperti itu.
Stefan:
Oke, pak. Itu pendapat dari bapak seperti itu? Berarti itu masukan buat saya untuk
menggali lagi mempetanyakan bahwa program ini diadakan menjadi kebutuhan siapa,
pak.
Rahmatullah:
Nah, betul, Stefan.
Stefan:
Oke.
Rahmatullah:
Artinya begini, kalau misalnya… makanya begini, Stefan…. Ini pengetahuan untuk
Stefan ya. Kadang di sinilah perusahaan berbicara pada isu terlebih dahulu, ya.
Stefan:
Oke, baik pak. Itu yang tadi bapak sempat singgung di awal ya, pak?
Rahmatullah:
Betul… tapi, tidak berbicara kepada, “Ini kebutuhan siapa?” begitu, dasarnya apa,
risetnya seperti apa, kajiannya seperti apa. Sehingga muncullah program yang begitu,
Stefan.
Stefan:
Oke, baik pak.
Rahmatullah:
Kemudian, client-nya siapa rencananya, Stefan?
Stefan:
Client, maksudnya client dari Telkomsel ini siapa, begitu ya pak, atas program ini?
Rahmatullah:
Atas program itu, betul.
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Stefan:
Yang memang sudah sempat saya tanyakan dalam wawancara terdahulu dengan pihak
dari Telkomsel di divisi Corporate Communications, yang mereka katakan itu yang
menjadi client dalam program ini adalah anak muda yang secara spesifik mereka
mengatakan umur 18 – 30 tahun yang punya minat pada aplikasi mobile, khususnya
aplikasi mobile yang bisa dipakai untuk smartcity. Gitu, pak yang waktu itu saya dapatkan
informasinya.
Rahmatullah:
Nah, ok. Ada contoh aplikasi apa yang sudah dibuat, contohnya?
Stefan:
Contih aplikasi yang sudah dibuat itu tahun 2016 ada namanya Kostoom, itu pak. K-o-st-o-o-m. Jadi aplikasi ini menghubungkan antara penjahit rumahan dengan orang yang
ingin menjahit, sudah punya desain baju, namun belum memiliki penjahit untuk
melakukan apa yang ia inginkan untuk bajunya tersebut, begitu sih pak. Itu salah satunya.
Rahmatullah:
Program ini dari tahun berapa, Stefan?
Stefan:
Maaf, pak, boleh diulang? Agak kurang kedengaran.
Rahmatullah:
Dari kapan program ini mulai ada?
Stefan:
Program ini mulai dari Mei 2015. Jadi sudah dua tahun, 2015, 2016, dan 2017 ini akan
dimulai sih pak.
Rahmatullah:
Sekarang masih berjalan?
Stefan:
Masih. Informasi yang minggu lalu saya dapatkan itu, tahun ini mereka akan mulai kick
off, menyatakan NextDev yang 2017 ini dimulai, gitu pak.
Rahmatullah:
Nah, sebetulnya saya jadi timbul pertanyaan, apa dasar Telkom menyebut ini sebagai
CSR?
Stefan:
Oke, baik pak. Baik, itu bisa saya tampung dulu kalau memang dasarnya Telkomsel
memandang ini sebagai CSR, begitu ya pak.
Rahmatullah:
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Iya. Sekarang begini, Stefan, orang komunikasi itu pinter banget mem-branding ya.
Stefan:
Oke.
Rahmatullah:
Jadi e… orang komunikasi sangat pinter mem-branding sehingga sesuatu tuh bisa disebut
mereka sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, padahal berdasarkan indikatornya
belum tentu mencerminkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, begitu.
Stefan:
Oke, baik pak. Kira-kira sih yang memang saya mau tanyakan cukup terjawab sih pak
sampai sini.
Pada 6 Juli narasumber dihubungi kembali untuk ditanyai beberapa pertanyaan
tambahan
Stefan:
Ya, halo Pak Rahmatullah.
Rahmatullah:
Ya, halo.
Stefan:
Cukup jelas ya, pak?
Rahmatullah:
E…
Stefan:
Suara saya cukup jelas terdengar, pak?
Rahmatullah:
Halo?
Stefan:
Halo.
Rahmatullah:
Ya, sudah jelas terdengar.
Stefan:
Sudah jelas ya, pak?
Rahmatullah:
Ya, silahkan diulangi.

Implementasi Komunikasi CSR..., Stefanus Cristofer, FIKOM UMN, 2017

Stefan:
Baik, pak, yang tadi saya jelaskan mengenai program perlu saya ulang atau boleh ke
langsung ke pertanyaannya nih, pak?
Rahmatullah:
Ke pertanyaannya saja.
Stefan:
Baik, ke pertanyaannya ya, pak. Untuk pertanyaannya yang… mau saya tanyakan untuk
tambahan ini… pertanyaan pertama mengenai media komunikasi yang digunakan
perusahaan untuk berkomunikasi dengan sasaran programnya ini, pak. Oke, Telkomsel
ini dalam program NextDev untuk berkomunikasi dengan sasaran programnya selain
menjangkau dengan acara yang mereka sebut itu sebagai ‘roadshow’, ke kampus-kampus
secara offline.
Mereka juga menggunakan media komunikasi seperti website, website programnya ini di
thenextdev.id, kemudian ada juga beberapa pemberitaan di media online yang muncul,
lalu ada media massa seperti TV dan TV-nya ini Telkomsel menyatakan bahwa dia hanya
menggunakan Net TV sebagai saluran TV yang dipakai beserta channel YouTube yang
memang dimiliki oleh Net TV, dan setelah itu ada media sosial juga seperti Twitter,
Instagram, dan Facebook fan page yang digunakan Telkomsel dalam
mengkomunikasikan programnya untuk menjangkau sasaran dari program ini.
Kalau dari bapak, pendapat bapak bagaimana media komunikasi yang sudah digunakan
oleh Telkomsel ini? Apakah sudah cukup untuk menjangkau sasarannya yang memang
anak muda 18 – 30 tahun atau ada saran dari bapak sekiranya Telkomsel perlu
memperhatikan di bagian mana begitu?
Rahmatullah:
Oke. Sebetulnya kalau dilihat dari media yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan
saat ini, ya.
Stefan:
Oke, pak.
Rahmatullah:
Penggunaan Twitter… apa namanya, media sosial. Itu memang sudah memenuhi
kebutuhan saat ini. Tapi, memang ini persoalannya apakah e… informasi yang disajikan
tersebut merata ke seluruh wilayah? Kalau di kota-kota besar, misalnya… saya yakin
kalau untuk di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan kota-kota besar lainnya itu bisa
menemukan sajian informasi tersebut. Tapi, apakah kota-kota kecil mendapatkan
informasi tersebut? Saya juga belum mengetahui sejauh itu, ya.
Nah kemudian kalau memang ini arahnya adalah smartcity, saya yakin kota besar itu
sudah mengarah ke smartcity. Tapi, justru yang membutuhkan konsep-konsep smartcity
itu adalah kota-kota kecil agar bisa sebanding dengan kota-kota besar, begitu.
Stefan:
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Oke, baik pak. Kalau dari bapak ada yang mau ditambah atau segitu saja sudah cukup,
pak?
Rahmatullah:
E… saya boleh nanya Stefan yah?
Stefan:
Oke, baik pak.
Rahmatullah:
Sepengetahuan Stefan itu fokusnya itu di mana ini, apa, di kota besar atau merata di
seluruh Indonesia?
Stefan:
Sejauh ini sih mereka baru di 20 kota sih, pak.
Rahmatullah:
Oke, dan itu rata-rata kota yang sudah maju ya?
Stefan:
Kota yang saya tau baru ditambah, 10 yang baru ditambah, itu termasuk Samarinda,
Jayapura, kemudian ada juga di Banda Aceh, itu juga ada.
Rahmatullah:
Ada ya… tapi, adakah yang menguji misalnya informasi mengenai program itu betulbetul sampai pada sasaran? Ada enggak yang menguji ke sana?
Stefan:
Maksud bapak ini dari saya yang menguji gitu ya, pak, atau yang memang perusahaan
sudah lakukan?
Rahmatullah:
Nah, dari Stefan atau mungkin dari pihak NextDev ini sudah menguji itu?
Stefan:
Kalau yang saya… dari lakukan e… pengumpulan data dari wawancara dengan pihak
perusahaan, mereka memang tidak memberikan laporan secara tertulis ya kepada saya,
pak. Tapi, memang sudah pernah diungkapkan kepada saya oleh pihak perusahaan yang
saya wawancarai bahwa di setiap mereka melakukan kegiatan offline itu ada beberapa
dari peserta program ini yang diajak untuk diwawancarai secara singkat apakah mereka
paham tentang pesan yang disampaikan atau tidak. Tapi, untuk metode sampling yang
dilakukan oleh perusahaan pada saat mereka datang ke kota-kota tersebut memang tidak
diungkapkan kepada saya, begitu pak.
Rahmatullah:
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Oh, begitu. Jadi pada dasarnya kalau media yang sudah digunakan sudah oke sih, Stefan,
sudah sesuai dengan kebutuhan saat ini ya. Tapi, apakah informasi itu sampai ke wilayahwilayah di luar wilayah kota besar. Itu aja sebetulnya.
Kalau target itu sudah bagus sebetulnya. Mahasiswa, ya?
Stefan:
Ya, mahasiswa, umumnya mahasiswa.
Rahmatullah:
Ya, sehingga sebetulnya kita bisa menguji…. Saya yakin kalau Bandung, Surabaya,
Jakarta responnya sih oke. Tapi, apakah respon yang sama sampai sesemarak di
Samarinda atau di Jayapura atau di Aceh, begitu paling, Stefan.
Stefan:
Oke, baik pak.
Rahmatullah:
Ya.
Stefan:
Bisa saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, ya pak?
Rahmatullah:
Ada berapa pertanyaan?
Stefan:
Ada dua sih pak, yang tadi dan yang akan saya tanyakan ini.
Rahmatullah:
Silahkan.
Stefan:
Ya. Oke, pak, kalau yang kedua ini lebih berhubungan dengan media komunikasi yang
digunakan oleh program NextDev dari Telkomsel kepada pihak-pihak yang di luar
sasaran programnya, seperti pemerintah, akademisi, media, pihak swasta dan masyarakat.
Sesuai dengan… kalau stakeholder-stakeholder yang saya barusan sebutkan ini memang
terdapat dari media website official program ini sih, pak. Jadi mereka menyatakan bahwa
di luar sasaran program, stakeholder yang terlibat itu ada pemerintah, akademisi, media,
pihak swasta, dan juga masyarakat.
Dan media yang sudah digunakan oleh program NextDev ini untuk berkomunikasi
dengan stakeholder yang sudah saya sebutkan tadi ada website, media online, media
massa yang tadi sempat saya sebutkan yaitu Net TV beserta channel YouTube yang
dimilikinya, dan juga kegiatan roadshow, media sosial, dan juga media internal
perusahaan. Begitu, pak.
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Nah, kalau tanggapan dari bapak, dengan media yang digunakan dari program NextDev
ini untuk menjangkau stakeholder di luar sasaran programnya, pendapat bapak bagaimana
nih?
Rahmatullah:
Sebetulnya memang sekarang itu enggak bisa kerja sendiri, Stefan.
Stefan:
Oke, baik pak.
Rahmatullah:
Jadi e… sekuat apapun Telkom itu memang butuh dukungan dari stakeholder lain.
Stefan:
Ya.
Rahmatullah:
Apalagi yang misalnya akademisi, kampus juga menunjang ya, baik dari mahasiswa
sebagai sasaran maupun dari akademisinya. Pemerintah, pemerintah juga berperan
penting. Kalau memang ingin konsep smartcity sebetulnya itu bukan di tangan…
eksekutornya itu ada di pemerintah kalau untuk konsep smartcity. Makanya yang saya…
sepemahaman saya yang dari disampaikan Stefan, anak-anak mudai itu kan disuruh
membuat sebuah aplikasi atau sebuah sistem untuk membangun smartcity, tapi…
Stefan:
Maaf pak boleh diulang, agak terputus.
Rahmatullah:
Oke. Powernya smartcity itu kan bukan ada di citizen ya, tapi ada di pemerintah sebagai
user dan eksekutor, begitu. Jadi penting sekali dari pihak NextDev untuk menggandeng
pemerintah. Kalau gini, konsep bagus tapi tidak bisa mengaplikasikan, begitu.
Stefan:
Oke, baik pak. Jadi untuk media ini sebaiknya media yang digunakan dapat
menyampaikan secara langsung ke pemerintah, begitu ya pak, agar program ini bisa
benar-benar terealisasi.
Rahmatullah:
Betul. Itu kerjasama multipihak dari citizen, dari warga masyarakat, dari sasaran utama
dengan pihak penggagasnya dari Telkom juga dengan pemerintah sebagai fasilitator di
sana. Soalnya konsep smartcity sebenarnya konsep pelayanan kan ya.
Stefan:
Agak terputus, maaf pak.
Rahmatullah:
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Ya. Konsep dasarnya smartcity tu kan memudahkan pelayanan, men-simple-kan birokrasi
yang awalnya rumit menjadi lebih sederhana. Idenya mungkin ada di masyarakat, tapi
kan tetep aplikasinya ada di pemerintah. Nah itu artinya gini, Telkom butuh bagaimana
memberikan pemahaman itu kepada pemerintah itu sendiri tentang program-program
bagus mereka.
Stefan:
Oke, baik pak. Sudah cukup menjawab pertanyaan saya dari situ.
Rahmatullah:
Siap.
Stefan:
Baik. Pak Rahmatullah, untuk pertanyaan tambahan yang diutarakan sekiranya dua itu
saja sih, pak. Terima kasih untuk waktunya boleh saya kontak kembali nih, pak.
Rahmatullah:
Ya.
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