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: Dody Setiadi

Jabatan

: General Manager Human Capital Communication

Waktu

: Jumat 6 Oktober 2017 pukul 11.00 WIB dan Selasa 7
November 2017 pukul 11.00 WIB

Y:Selamat siang mas Dody, bisa tolong ceritakan tentang diri anda, sudah berapa
lama bekerja di divisi Human Capital Communication?
D:Kalo untuk di hcc saya baru 3 tahun sejak 2014, berarti 3 tahun.
Y:Mau nanya mas seputar HCC, HCC itu apa sih?
Y:Sesuai namanya, Sesuai namanya dia adalah Human Capital Communication, ini
department yang terbilang baru, kalau dibilang baru baru banget sih engga karna
dulu jauh sebelum ini udah ada juga yang menangani fungsi komunikasi untuk
di HCM, tapi baru tahun 2014 sejak adanya direktur HCM dia menganggap perlu
ada nya department khusus yang menangani soal ini, disitu lah kemudian saya
di-assign, tugas nya HC C sih sebenernya sederhana aja, untuk menjadi
penyambung lah atau jembatan antara kemudian hcm dengan karyawan segala
hal sesuatu yang berkenaan dan berkaitan dengan hcm yang harus diketahui
karyawan nah saya ada di sana sebagai intermediate.
Y: Kalo fungsi secara khususnya seperti apa si mas HCC itu untuk di komunikasi
internalnya?
D: Fungsi khususnya itu sebenernya ada di kalimat Human capitalnya itu, kalo
fungsi umumnya yang kita lakukan itu adalah berkaitan, kalau dikomunikasinya
adalah, jadi ada dua istilah sebenernya ada Human Resource Communication
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sama Human Capital Communication yang umum itu Human Resource
Communication yang tadi saya bilang segala sesuatu berkaitan dengan
keperluan karyawan atau

keperluan manajemen terhadap karyawan atau

sebaliknya itu terjembatani tapi kalo fungsi khususnya itu justru yang lebih rumit
untuk saya, itu membuat engagement, employee engagement itu terjadi agar apa,
agar kemudian strategi perusahaan strategi bisnis perusahaan bisa berjalan sesuai
dengan yang sudah digariskan, itu berkaitan erat dengan kata capital nya itu
sendiri

gimana

kemudian

caranya

komunikasi

bisa

membuat

atau

memberdayakan orang karyawan dalam hal ini agar kemudian dalam hal ini
memiliki keinginan yang kuat lebih punya daya usaha yang kuat lebih punya
motivasi yang kuat dan seterusnya untuk berkarya untuk dirinya sendiri atau
untuk perusahaan.
Y: Nah ngomongin engagement kan mas itu kan ada hubungannya sama employee
relations, HCC itu sendiri memandang karyawan itu seperti apa sih mas sebagai
apa?
D: Nah itu kaitannya dengan yang saya bilang, kalo kemudian sebagai human
resources kalo katanannya adalah human resources communication, karyawan
itu hanya sebatas audience segmen komunikasi kita yang harus tau mengerti dan
jelas apa–apa yang mau dibuat oleh HCM dan seterusnya, tapi kalau sebagai
human capital ya kita memandang karyawan as a capital sebagai aset sebagai
modal, sebagai modal itu tentunya perlu dirawat, dikembangkan, dialokasikan,
dan seterusnya agar kemudian beranak pinak atau berlipat ganda, jadi karyawan
sebagai modal.
Y: Ok mas, masuk ke topik selanjutnya itu fenomena era digital, menurut mas
bagaimana pandangan mas terhadap fenomena ini secara umum?
D: Yang anda maksud dari fenomena era digital ni kaya gimana ni?
Y: Misalkan sekarang komunikasi itu serba dilakukan menggunakan media yang
berhubungan dengan internet seperti sosial media, e-mail, bahkan video call.
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D: Jadi kalo buat saya sendiri diaitkan dengan era digital dengan media, saya
menganggapnya itu dipenggunaan mediumnya atau medianya itu sendiri,
kenapa? Karna melalui media ini apa yang tadinya ribet jadi lebih ringkas lebih
efektif dari sisi waktu biaya dan seterusnya artinya apa, kalau jaman dulu
komunikasi itu mungkin tapi itu udah lama banget itu kemudian biasanya ada
majalah perusahaan itu lazim kemudian

dipakai tuh untuk bicara atau

mendekatkan kemudian dengan perusahaannya menggunakan majalah
menggunakan selebaran dan seterusnya seterusnya tapi itu sudah ditinggalkan
karna apa, karna jamannya sudah berubah karna ada teknologi yang
mempermudahnya. Kalau mau dibatasi digital sebatas itu ya artinya digital buat
saya adalah pilihan media yang lebih banyak selain yang cetak below the line
atau above the line ya sekarang ada media itu bisa kita pakai e-mail yang segala
sesuatu yang berbasis internet bisa kita gunakan.
Y: Ok mas, nah selaku General Manager HCC nih mas untuk menyikapi fenomena
tersebut kedalam cara kerja HC C itu seperti apa mas?
D: Persisnya seperti apa yang anda maksud?
Y: Misalnya karna ada hadinya media – media ini maksudnya media–media yang
berbasis internet di era digital ini nah cara kerja hcc yang dulu mungkin tidak
menggunakan atau jarang menggunakan si media–media ini atau hal – hal yang
berhubungan dengan digital ini itu jadi seperti apa?
D: Sebenernya hcc hadir saat memang digital, era digital itu lagi hangat – hangatnya
dibicarakan orang, jadi kita ga pernah ngalamin cara kerja yang lalu, kita
ngalamin cara kerja yang kini, setahu saya juga sejak dulu ada nya e-mail dipakai
pemberitaan itu memang disalurkan lewat e-mail, justru hingga saat ini yang
masih kita anggap paling efektif untuk menginformasikan segala sesuatu kepada
karyawan itu adalah e-mail, e-mail dalam hal ini harus dipahami sebagai pemberi
informasi umum, kalo hal–hal yang lebih khusus di mana anda menuntut
karyawan untuk lebih paham lebih jauh terhadap hal–hal yang ingin anda
sampaikan media tulisan yang ringkas itu kurang tepat bagaimana pun yang
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anda harus buat adalah tatap muka, diskusi FGD dan seterusnya atau kemudian
menulis artikel bersambung, seperti itu jadi buat saya apa yang kemudian
berubah dari non digital ke digital terkait dengan cara kerja sebenernya hampir
dibilang ga ada selain medianya penggunaan medianya saja yang berubah,
selebihnya sih sama, cara kita mendapatkan informasi cara kita kemudian
mengolah informasi itu sama.
Y: Nah bicara tadi cara mendapatkan informasi dan cara mengolah kalau ingin
membuat suatu komunikasi artikel atau program sampai penyebaran, itu seperti
apa tahap-tahapnya?
D: Sama seperti, yang dilakukan jurnalis pada umumnya sih, beberapa hal seperti
itu karna kerjak – kerja kita juga sebagian juga kalau menurut saya itu kerja
jurnalistik juga, ada tiga hal yang menjadi lingkup fungsi dari

capital

communication management menurut kita yaitu pertama fungsi PR karna kita
menjadi corong dari management dalam ini human capital management kepada
karyawan, apa yang ingin dicari adalah citranya terus dari sisi komunikasi itu
lebih ke jurnalistik bagaimana cara memproduksi informasi berita dan lain – lain
terus fungsi yang terakhir itu berkaitan dengan contact centre, contact centre itu
seperti customer servive lah kalo kaya dipelayanan pelanggan

ya memang itu

emang yang dilakukan melayani pelanggan sesuai dengan kebutuhannya
terhadap human capital nah dikaitkan dengan apa yang anda maksud tadi
sebenarnya..seperti apa ya
Y: Misalnya kita cari tau dulu nih isu apa yang lagi hangat
D: Kalo itu sih sama, pasti kemudian, tergantung! Arah sumber informasinya dari
mana, kalau arah informasinya itu dari management itu so pasti sumber–sumber
nya adalah bisa jadi kebijakan bisa jadi ucapan direksi bisa jadi hasil meeting
bisa jadi.. hasil ya itu lah, tapi kalo kemudian arah informasi nya dari bawah
bisa jadi itu kasus–kasus atau dari serikat pekerja atau kemudian seterusnya, itu
cara kita menangkap isu, isu nya kemudian kita tangkap terus masuk di
department kita untuk di olah, cara pengolahannya tentu macam–macam
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berdasarkan kebutuhan,

pengolahan ini nanti erat kaitanya dengan bentuk

informasinya atau bentuk komunikasinya bisa jadi itu berbentuk tulisan dan
mostly emang kita tulisan karna yang kita sasar adalah khalayak yang ramai itu
yang paling mudah dan efektif atau bisa dalam bentuk FGD atau bisa bentuk ee
ee dua hal itu sih harusnya tulisan dan non tulisan nah ketika bicara bentuk
tulisan, bentuk tulisan itu bentuk nanti jadinya akan macam–macam, ada yang
sifatnya berita itu biasanya Cuma pendek pendek aja, isi nya tentang ya anda
tau lah isinya tentang laporan, reportase dari aktivitas dan bla bla bla, kalo lebih
dalam kita akan buat dalam bentuk artikel lebih dalam lagi kita bisa buat artikel
bersambung nah itu tergantung pada tujuannya, tujuan dari informasi atau
komunikasi ini kalo yang diharapkan hanya agar karyawan sekedar tau maka
berita cukup tapi kalo yang diharapkan adalah karyawan itu mengerti maka
artikel atau fgd harus dilakukan bahkan kalau lebih jauh yang diharapkan adalah
action keduanya harus dilakukan berita untuk mengingatkan, fgd, dan artikel
untuk memberikan pemahaman , secara umum sih begitu co nah baru kemudia
baru disebarkan melalui channel channel yang ada, channel – channel yang ada
yang bisa kita manfaatkan banyak pilihannya tersedia luas mulai dari above the
line dan below the line yang tadi saya bilang, tapi mostly yang kita gunakan
sejauh ini adalah e-mail, e-mail dan nanti akan ada portal yang khusus bicara
tentang informasi seputar human capital, harapannya kemudian dari portal itu
lah karyawan bisa memperoleh berbagai hal yang dia perlukan dari sana
kemudian human capital communication akan membangun citranya ke PRannya akan membangun pemberitaan informasi dan ininya sama sekaligus akan
ada contact centrenya jadi itu dalam satu halaman muka itu.
Y: Nah mas setelah membuat sebuah tulisan komunikasi atau bahkan program itu
kan biasa dilakukan evaluasi ga mas?
D: Evaluasi yang dimaksud seperti apa misalnya?
Y: Misalnya dari hasil, setelah kita menyebarkan kita liat hasilnya seperti apa
apakah ada..
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D: Ada, jadi gini kalau kemudian pemberitaan itu sifatnya adalah membutuhkan
action dari karyawan evaluasi yang kita lakukan itu nanti selalu akan ada
reporting misalkan pengisian sasaran kerja individu melalui aplikasi pastikan
ada pemberitaanya, evaluasinya di mana, ada report kan dari berapa yang masuk
ke aplikasi dan melakukan pengisian dan selesai, dari sana bakal ketahuan tuh
ee ada yang cepet respondnya karyawannya ada yang kemudian lambat nah hal
ini saling berkait nih bukan ketidakjelasan informasinya kadang–kadang tapi
terkadang memang willingness atau kemudian apa namanya kesadaran dari
karyawan sendiri yang agak kurang terkait hal itu. Nah kita mengkatagorisasikan
nih berdasarkan evaluasi hal hal yang berkenaan dengan duit atau benefit itu
akan direspond cepat dibandingkan dengan hal–hal lainnya utamanya yang
tersangkut dengan kewajiban mereka .. ya itu termasuk SKI dan lain – lain kalo
itu pasti dibutuhkan berkali – kali informasi dibandingkan kemudian isi ini kalau
tidak ga dapet duit ini dan duit itu, itu lebih cepet . kalau yang dimaksud evaluasi
itu ya itu termasuk evaluasi per isu, tapi overall evaluasi kita lakukan melalui
survey, survey tahunan, dan itu biasanya diakhir tahun kita bikin survey nya,
surveynya memang tidak secara khusus bicara tentang komunikasi tapi
komunikasi punya porsi yang besar dalam survey itu, ya itu evaluasi yang kita
lakukan apa yang kemudian kita tanyakan kepada mereka itu berkaitan dengan
gaya komunikasinya terus cara komunikasinya terus waktu dilakukan
komunikasinya atau dikirimkan dan seterusnya sampai kemudian tanggpan
mereka kira–kira itu.
Y: Ok mas berkaitan dengan era digital ini, sebuah informasi dibuatnya nanti kira–
kira bentuknya tidak hanya tulisan misalnya seperti infografik atau bahkan ada
video–video?
D: Jadi gini, kalau halnya seperti infografik video dan sebagainya itu sebenernya
sudah lazim dilakukan dizaman jurnalisme modern di zaman pembuatan berita
modern itu bukan suatu hal yang baru menurut saya menggunakan lebih banyak
data, jadi sebenernya dari sisi informasi atau penyebaran informasi era digital itu
ee tidak berpengaruh banyak terhadap cara kemudian kita bekerja dia
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berpengaruh terhadapa cara kita mengemas justru, cara kita mengemas ee data
cara kita mengemas berita dan seterusnya. Bukan pada kontennya tapi pada
tampilannya justru itu yang kemudian paling menonjol dari era digital
bagaimana kemudia video dan data dipadukan misalnya seperti itu bagaimana
tulisan dan data–data dipadukan kaya gitu sih.
Y: Ok kurang lebih seperti itu sih mas, terima kasih atas waktu nya selamat siang.
D: Selamat siang Rico thank you ya.
Y: iya mas thank you juga.
Wawancara Kedua
R: Yang pertama, dalam proses pembuatan artikel bersambung yang mengenai
sosialisasi pergantian fasilitas kesehatan dalam strategi awalnya apakah melakukan
analisis terlebih dahulu mas?
D: analisis pasti dilakukan, analisis itu berkaitan dengan sejauh mana pemahaman
karyawan yang pasti, terhadap benefit atau manfaat kesehatan yang selama ini
bejalan atau bergulir, mengingat ini bukan yang pertama ini adalah kali kedua, jadi
bisa dibilang tidak ada kesulitan yang berarti karna apa karna tidak memulai dari 0.
Karyawan sudah ada penglaman sebelumnya menggunakan pihak ketiga dalam hal
ini asuransi ya sebatas itu kemudian yang kami lakukan. Analisa yang terpenting
yang kami coba lakukan dan temui adalah hanya terhadap beberapa hal, yang
nyata–nyata berbeda antara yang dulu dilakukan oleh Axa Mandiri dengan yang
selanjutnya yang akan dilakukan oleh sinarmas selebihnya sih ga ada sih.
R: Ok, itu kan berarti analisis situasi hambatan–hambatan ya mas, kalo dari
organisasi sendiri mas kaya situasi internal dari sumber daya ada ga analisis
khususnya maksudnya dilihat dulu dari internal nya seperti apa.
D: Kalau itu lebih kepada benefit nya sih, itu lebih kepada benefitnya dalam artian
mana sih lebih menguntungkan dan lebih nyaman buat karyawan apakah tetap
menggunakan AXA dengan berbagai macam feedback yang kami terima dari
karyawan sepanjang waktu itu menggunakan AXA dibandingkan kemudian
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berganti dengan provider yang baru. Itu yang melakukan analisa itu ditemen– temen
reward ada di strategic manajemen, kita juga terlibat tapi hanya sebagai observer,
apa yang kemudian mereka lakukan analisanya berkaitan dengan layanan, yaitu
bagaimana layanan dijalankan oleh provider dan seterusnya seterusnya terus
berkenaan dengan complain handling cara mereka menangai setiap permasalahan
yang disampaikan ke karyawan dan seterusnya terus berkenaan juga dengan yang
terakhir adalah financial matters itu berkaitan dengan harga budget dan seterusnya
nah tiga hal itu kemudian dijadikan parameter untuk melakukan analisa trus tinggal
kemudian ee keluarlah inisiatif ok kita coba deh untuk melakukan kontrak baru
dengan orang yang baru walaupun sebenernya secara ketentuan jangka waktu
kontrak itu per tahun artinya setiap tahun harus dilakukan evaluasi dan dipanggil
ulang atau dipanggil pihak–pihak ketiga siapa kemudian yang berminat untuk
melakukan itu. Sebenernya itu, jadi

selain karna kebutuhan kita juga karna

ketentuan internal yang mewajibkan setiap tahun dilakukan evaluasi juga penetuan
ulang terhadap pihak ketiga, kaya gitu. Kalau untuk analisis untuk HC C sendiri sih
ya, karna kita sebagai ujung tombak dari komunikasi HCM itu sendiri kita melihat
bagaimana selama ini cara kita memberikan informasi kepada para karyawan dan
berhubungan dengan sosialisasi ini yang kita lakukan adalah melihat divisi yang
berkaitan dengan layanan fasilitas kesehatan dalam hal ini teman – teman reward
yang ada di strategic manajemen, ya mereka yang akan membantu kita dalam
melakukan sosialiasi ini.
R: Itu kan berarti analisis lebih kepada penentuan si vendor ketiga nya, kalo untuk
analisis sosialisasi pembuatan kampanyenya gimana mas?
D: Itu yang udah saya sampainkan, karna ini bukan suatu hal yang baru hanya
terhadap hal – hal yang nyata – nyata berbeda saja ketentuan dengan yang lama dan
biasanya berkenaan dengan perbaikan – perbaikan sih jadi ga mulai dari 0.
R: Berarti dilihat dari karyawan itu sendiri ya mas?
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D: Betul, jadi pastinya kita lihat juga dari feedback–feedback mereka kan, feedback
– feedback mereka itu yang dijadikan dasar, untuk sosialisasi ini dan juga kontrak
baru dengan provider yang baru.
R: Berarti feedback dari karyawan ya mas?
D: Betul.
R: Nah kalo penentuan tujuannya, objektif dan target dari kampanye ini gimana sih
mas prosesnya?
D: Pertama awareness, kemudian knowledge, tahapanya ya dari kampanye yang
kita

lakukan

meningkatkan

awareness,

meningkatkan

pemahaman

dan

pengetahuan, yang ketiga action. Itu objektif dari kampanye nya. Tujuannya agar
para karyawan mengetahui dan paham mengenai sosialisasi ini hingga pada saat
implementasinya intinya agar pergantian fasilitas kesehatan ini berjalan dengan
lancar. Dan serial bersambung, artikel bersambung ini itu juga berkaitan dengan ini,
pertama kita bangun awareness, awareness yang kita bangun keluar artikel inget
tanggal sekian dengan AXA akan berakhir apa yang perlu kalian perhatikan agar
kemudian bisa diproses itu kan membangun awareness kemudian, kalau tidak
dengan AXA dengan siapa lagi? Kita akan melakukan proses ulang penentuan
vendor itu kan awareness, trus kemudian yang kedua kita mengulang lagi apasih
itu manfaat layanan kesehatan melalui pihak ketiga, karna apa kita perlu
mengulangi lagi, mungkin ada karyawan baru yang masuk kan yang memang dia
ikutan baru, kita ceritakan tuh bagaimana prosesnya dengan pihak ketiga apa yang
kemudian menjadi berbeda dengan yang lalu, apa yang perlu diketahui oleh
karyawan apa yang harus dia jadiin rambu–rambu oleh karyawan dan seterusnya.
Dan yang ketiga kita minta mereka melakukan action, action nya ini dalam hal apa,
dalam hal kemudian mereka melakukan sesuai dengan mekanisme yang sudah
ditetapkan antara kita dengan pihak ketiga, nah terkait sosialisasinya ini juga ada
dua metode yang pertama melalui artikel dan yang kedua tatap muka, tatap muka
itu FGD kita mengunjungi bermacam–macam tempat, kenapa perlu tatap muka
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untuk mengurangi bias pemahaman karna bisa jadi melalui tulisan mereka kurang
jelas kita perkuat lagi melalui tatap muka dan tanya jawab. Itu sih.
R: Ok, kalo untuk FGDnya sendiri itu dari pihak HCC aja atau gimana mas?
D: Kita mengajak, kita dari HC COM dengan vendor yang terpilih.
R: Ok kalo untuk targetnya berarti karyawan internal?
D: Untuk targetnya, karna kita merupakan divisi human capital jadi seluruh
karyawan telkomsel.
R: Balik lagi kalau tadi udah dikasi tau tujuannya apa kan ada tiga tuh mas,
awareness, pemahaman, dan action. Yang menjadi landasan penentuan tujuan itu
kira – kira apa mas?
D: Landasan penentuan itu? Ya berdasarkan tadi, kebutuhan kita agar ini berjalan
mulus sebenarnya itu aja sih.
R: Nah dalam proses sosialisasi ini mas, mas memposisikan hcc ini diposisi apa
mas?
D: Kita sebagai, posisi kita itu terdepan di yang paling depan dalam menuliskan
atau menginformasikan terhadap karyawan melalui artikel itu kita paling depan
bersama materi–materi yang di supply dari reward manajemen begitu juga dengan
tatap muka kita juga yang paling depan bersama reward dan manajemen jadi posisi
hc com dalah hal ini adalah counter part dari user, user dalam hal ini adalah unit
atau fungsi yang memiliki kebijakan yang perlu diinformasikan kepada karyawan.
R: Nah kalau untuk pendekatannya sendiri mas, dalam membuat sosialisasi kana da
tujuh artikel, pendekatannya ini lebih ketindakan inisiatif atau reactive mas,
maksudnya kalo reactive kan misalnya ada satu hal yang kita counter kalo inisiatif
kan dari kitanya.
D: Ini inisiatif sih, karna memang ini satu hal yang baru dengan provider yang baru
dan kita berinisiatif dengan memberikan informasi dan pemahaman pengetahuan
baru yang perlu karyawan tau. Bukan karna ada case terus kita counter dan kita beri

93
Strategi Komunikasi Internal..., Yanrico Ebenezer, FIKOM UMN, 2017

penjelasan bukan. Jadi kita yang minta, ini ada suatu hal yang baru jadi karyawan
harus tau.
R: Lalu selanjutnya, untuk medianya mas, media yang digunakan apa aja alasannya
apa? Kalau misalnya tulisan seperti apa isi dan gaya pesannya.
D: Tadi yang udah saya sampaikan media nya dua yang pertama adalah tulisan dan
tatap muka, tulisan ya medianya kirim e-mail bentuknya artikel, artikel dibuat
dalam perpaduan antara grafis gambar juga dengan tulisan, itu gayanya ya begitu,
trus grafisnya nya ya infografis apa–apa yang kemudian bisa, didalamnya pasti ada
tidak hanya gambar tapi juga ada infor–info yang memuat keseluruhan dari isi
artikel kalau kemudian untuk orang yang suka membaca dia akan mendapatkan info
dari artikel tapi kalau orang yang visual dia bisa mendapatkannya hanya dengan
cukup membaca inforgrafisnya saja. Nah kenapa kemudian perlu tatap muka itu
adalah untuk menguatkan mengingat ini adalah suatu hal yang penting yang secara
transaksi itu terus menerus dan sering dilakukan oleh karyawan kita gamau waktu
kemudian waktu kita habis nantinya hanya untuk ngurusin complain handling soal
ini, jadi kita harus pastikan benar kalau proses pemberian manfaat dan benefit
kesehatan ini kepada karyawan beres, makanya selain artikel yang bisa mereka
simpan dan baca sewaktu–waktu kita juga perlu tanya jawab untuk datang langsung
pastikan mereka aware.
R: Kalau di artikel itukan pasti ada tulisannya mas, tulisannya itu dikemasnya
seperti apa sih mas?
D: Secara umum kita sih formal. Formal bisa ditunjukan dengan kata sapaan anda,
itu saya rasa sudah bisa menunjukan formal, yang pasti kalau gaya penulisan ya
formal.
R: Selanjutnya mas untuk tahap ketiga, ini adalah berbicara mengenai taktik mas.
Sebenernya tadi udah dibahas mas yaitu fgd, lalu kalau misalnya dari sumber luar
ada ga mas? Menggunakan taktik dari sumber luar mungkin dari vendornya atau
menggunakan iklan.
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D: Sumber luar sih engga, karna kita internal komunikasi, dan khusus bicara human
capital, nah yaudah berarti kita menggunakan sumber dari sumber daya internal.
Trus dari sisi yang lain kalau yang anda maksud itu adalah pihak luar, itu pihak
ketiganya yang kita ajak langsung saat melakukan diskusi FGD mereka ikutan juga,
jadi gini kita membagi tugas dengan mereka, berkenaan dengan kebijakan dan
berkaitan dengan kenapa kita pilih mereka itu menjadi bagian dari kita, kenapa kita
memilih metode menggunakan vendor dan pihak ketiga, kenapa kita pilih dia
sebagai pemenang dan seterusnya seterusnya, itu dijelaskan oleh hc com, tapi kalau
berkaitan dengan hal – hal yang sifatnya teknis karna itu dia yang nantinya akan
mennyelenggarakan dan melakukan itu melalui vendornya dalam hal ini Sinarmas.
R: Kalau untuk media internal sendiri tadi baru e-mail aja ya mas? Cuma e-mail?
D: Iya cuma e-mail. Karna itu yang paling efektif
R: Lalu implementasi dari taktik–taktik yang sudah dijelaskan seperti apa mas?
D: Yang pertama kita lakukan adalah melakukan pengiriman artikel via e-mail,
lengkap mengenai semua hal dari awareness, terus kemudian knowledge sampai
kemudia action itu kita bagi jadi tujuh serial, tujuh serial bersambung itu kita
kirimkan dulu secara bertahap karna ga mungkin langsung brek kita kirimin agar
apa agar orang bisa mencerna secara pelan–pelan sampai kemudian mendekati itu
selesai baru kemudian kita perkuat dengan melakukan FGD.
R: Berarti taktinya bertahap ya mas?
D: Betul
R: Masuk ke tahap terakhir, tahap evaluasi mas, ada dua macam evaluasi mas output
dan outcome kalau output itu lebih ke taktinya kalau outcome itu lebih ke hasilnya,
ada ga mas evaluasinya?
D: Secara langsung, kalau kita mau jujur waktu itu memang karna keterbatasan kita
evaluasi itu tidak kita lakukan secara serius, tapi evaluasi itu kita lakukan melalui
survey secara umum melalui survey karyawan mempersepsikan apa–apa yang
kemudian dikomunikasikan, ini secara umum ya bukan hanya berkaitan dengan
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kesehatan itu sudah cukup menurut mereka, apa yang kita komunikasikan melalui
e-mail, fgd dan seterusnya itu sudah cukup dipahami, artinya secara output ya
mereka bisa menerima itu. Kalau maksudnya secara outcome itu persisnya seperti
apa?
R: Gini misalnya, kalau tadikan sosialisasi kampanye untuk melalukan pergantian,
karyawannya gimana? Action nya seperti apa?
D: Ok, kalau seperti itu berarti dilihat dari apakah kemudian karyawan melakukan
aksi sebagaimana dari materi yang kita susun, kalau itu nya sih iya. Karna
berdasarkan e-mail-e-mail yang masuk menanyakan hal ini itu berkurang
dibandingkan sebelum–sebelumnya karna apa, karna secara garis besar mereka
sudah ada pengalaman dari yang lalu jadi dibandingkan waktu kita pertama kali
melakukan ini melalui pihak asuransi itu turbulancenya gede banget banyak
pertanyaan dan seterusnya kalau sekarang lebih mulus. Secara umum seperti itu.
R: Berarti pesannya sampai ya mas?
D: Secara umum begitu, itu ada dua hal itu berdasarkan pengalamannya mereka
menjadi memiliki pengetahuan yang kedua diperkuat lagi melalui artikel dan juga
melalui tanya jawab. Saya tidak bilang gara-gara apa strategi komunikasi yang kita
lakukan itu jadi begitu implikasinya saya tidak bisa bilang begitu tapi karna
memang mereka sebelumnya sudah ada pengalaman juga itu yang memudahkan.
R: Ok mas terima kasih.
D: Ok thank you co.
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Informan 2

: Enjun Hapsari

Jabatan

: Staff Numbering, Capacity and Quality Control Integrated
Sales Channel Management Group

Waktu

: Selasa 7 November 2017 pukul 12.00 WIB

R: Pendapat mbak untuk fasilitas kesehatan di Telkomsel seperti apa sih?
E: Kalau untuk saya pribadi saya merasa cukup, karna memang saya untuk fasilitas
kesehatan butuh nya untuk, allhamdulilah baru untuk imunisasi anak dan untuk
paling yang flu jadi menurut saya, saya merasa cukup, mungkin untuk karyawan
yang memang memiliki critical illness itu udah beda lagi kan treatmentnya, tapi
untuk saya pribadi ya cukup.
R: Kalau tadi mbak menyebutkan critical illness kira–kira yang mbak ketahui
seperti apa?
E: Itu udah ada treatment khusus, mungkin plafonnya udah beda dari karyawan
biasa. Yang mungkin dianggap dirasakan kurang itu benefitnya mungkin
melahirkan, melahirkan kan yang dicover kan memang sampai anak ke-berapa pun
di cover, tapi ada plafonnya kan normal berapa Caesar itu kayaknya sudah ga masuk
harganya di tahun ini, karna setiap tahun biaya melahirkan itu naik, tapi plafon sejak
tahun 2016 menggunakan asuransi Sinarmas belum naik. Tiap tahun tuh udah pasti
naik 10%
R: Apakah anda mengetahui sosialiasi pergantian fasilitas kesehatan yang diberikan
hcc?
E: Iya tau..
R: Apakah anda membaca seluruh informasi (artikel bersambung 7 seri) sosialisasi
ini?
E: Kalau seluruhnya engga. Saya akan membaca informasi yang saya butuhkan
saja.
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R: Informasi yang mana itu mbak?
E: Artikel yang mengenai pas pergantian dari AXA ke Sinarmas, terus benefit yang
didapatkan, yaudah sebatas itu aja.
R: Untuk artikel yang mengenai alasan pemilihan Sinarmas sebagai provider baru
itu kan ada informasinya, dibaca tidak mbak?
E: Iya itu ada, tapi saya sebagai karyawan kalau ada benefit saya terima–terima aja.
Karna ga pengaruh banyak
R: Ada juga yang jadwal sosialisasi untuk tatap muka, itu hadir ga mbak saat fgd
berlangsung? Itu diimplementasikan ga?
E: Itu diimplementasikan, ada jadwalnya untuk di direktorat apa hari apa, ke area
pun di sosialisasikan tapi mungkin yang hadir itu ga sepenuhnya, karna di area itu
kan kebanyakan sales operation outlet yang pastinya mobile kemana–mana,
mungkin dia ga bisa hadir pada waktu itu. Terkait dengan pekerjaan dinas,
sebaiknya itu ada modulnya jadi percuma informasi disebar tapi ga ada panduannya
ga ada pegangannya jadi karyawan akan bolak balik nanya karna karyawan akan
tau informasi sepanjang dia butuhkan kalau dia ga butuh dia ga akan nanya ga akan
baca.
R: Lalu pendapat mbak mengenai sosialisasi pergantian layanan fasilitas kesehatan
Ini seperti apa mbak?
E: Sosialisasinya menurut saya hcm dan hcc sudah cukup menjangkau karyawan ya
sosialisasi di kantor pusat dan seluruh area pun sudah dilakukan ya mungkin yang
lebih harus dijalankan lagi mungkin hcm selalu bisa bersedia menjawab seluruh
pertanyaan dari karyawan, hotline nya sebenernya udah ada sih langsung ke
sinarmasnya. Mungkin informasinya lebih disatu suara lagi, kadang kita nelfon ke
Sinarmas ga boleh telfon kesini boleh.
R: Itu kan lebih ke implementasinya mbak, kalo ke sosialisasinya?
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E: Sudah cukup dan jelas sih, kecuali karyawan yang masih awam dan tidak terlalu
membutuhkan dia ga akan peduli kayaknya.
R: Sesuai dengan harapan karyawan kah sosialisasinya? Kan tujuannya untuk
memberikan awareness, pemahaman sampai kepada action.
E: Kalau untuk saya sudah sesuai.
R: Kalau dari sisi awareness berarti karyawan tau tuh ada sosialisasi pergantian
layanan kesehatan ini
E: Iya ada
R: Kalau dari sisi pemahaman, paham ga kira – kira dari sosialisasi itu?
E: Nah itu, karna karyawan itu sesuai kebutuhan, kalau yang masih single dan tidak
membutuhkan hal ini secara serius saya rasa tidak terlalu peduli, mungkin untuk
karyawan yang sudah berkeluarga dan juga karyawan yang belum berkeluarga akan
tetapi membutuhkan operasi mungkin dia baru aware, karyawan selama dia
membutuhkan dia akan aware.
R: Kalau dari actionya kan itu berarti tindakan dari karyawannya mbak, dalam
pergantian ini kan ada hal – hal yang harus dilakukan karyawan kan, seperti
mendaftarkan diri maupun keluarga kepada provider baru untuk layanan fasilitas
kesehatan ini, itu ada ga mbak?
E: Oh itu ada, karna kalau ga mendaftarkan mereka jadi terlambat registrasi nya,
ada, ada action dari karyawan. Itu dilakukan.
R:Menurut

mbak

berhasil

ga

tujuan

dari

sosialisasi

ini?

E: iya berhasil.
R: Lalu pesan yang disampaikan dari sosialisasi yang mbak tangkap apa?
E: Lebih dipenuhi aja kebutuhan karyawanya, mungkin lebih ada tindakan survey
dari hcm ke rumah sakit–rumah sakit, plafon yang diberikan oleh Telkomsel ini
sudah masuk apa belum? Dengan harga pasarannya. Karna mungkin ada yang
masuk ada yang tidak. Mungkin kalau di kota – kota kecil masuk, tapi kalau di
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kota–kota besar atau ibu kota seperti Surabaya, Jogja, Jakarta itu kayaknya dirasa
kurang, mungkin kalau di Semarang, Solo itu masuk karna tingkat kemahalan
kotanya kan berbeda–beda. Sama ingin ada panduannya dari HCM dan HCC portal,
entah FAQ dan lain – lain.
R: Itu disamakan mbak disemua kota?
E: Iya itu disamakan. Sama kecuali kalau ada level karyawannya, seperti jabatan.
R: Itu kan pesan untuk benefitnya mbak, kalau dari sosialisasinya seperti apa?
E: Semuanya saya dapatkan, dari mulai benefit yang saya terima berapa, asuransi
yang saya pakai berapa, terus untuk informasi rumah sakit yang bekerja sama saya
dapatkan tanpa bertanya, di websitenya sudah ada terus kalau mau follow up
medical reimburse ada e-mailnya, semua saya tau. Secara garis besar sampai
pesannya sih ke kita karyawan.
R: Sekarang saya mau bertanya mengenai taktiknya mbak, taktik dari HC C itu ada
dua artikel berseri yang dikirmkan melalui e-mail dan FGD menurut mbak taktik
bagaimana kah taktik ini?
E: Kalau FGD itu kan, ga semua karyawan, jadi dari direktorat “A” lima orang yang
aktif dari direktorat yang lain lima orang, jadi ga semua karyawan, kalau e-mail
semuanya. FGD ini ga semua karyawan, itu pilihan, dipilih karyawan yang aktif
reimburse, aktif swipe.
R: Jadi dari orang–orang yang dipilih itu, nantinya akan melanjutkan informasi
yang mereka dapatkan ke karyawan lainnya?
E: Tidak juga sih. Mungkin ada yang menyampaikan ada juga yang tidak, karna
yang diundang kecil jadi mungkin tidak bisa mencakup banyak.
R: Berarti untuk cakupan yang luas dan menyeluruh menggunakan e-mail ya mbak?
E: Iya betul.
R: Menurut mbak, sudah baik apa belum sosialisasinya menggunakan dua taktik
ini?
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E: Sudah baik, hanya lebih ditingkatkan lagi saja, mungkin ini skalanya besar HQ
gitukan, HQ hari apa area hari apa, mungkin lebih diperkecil lagi dari mulai sub.div,
direktorat ke sub.div atau perlantai jadi lebih menjagkau karyawannya. Terkadang
kalau dikumpulin disatu ballroom karyawan males kesana apalagi kondisi lift disini
ngantri, lebih baik mereka yang kesini dibuat sharing.
R:Ohh, jadi lebih ke door to door ya mbak?
E: Iya betul.
R: Ok baik mbak terima kasih atas waktunya
E: Iya sama – sama, makasih ya.
R: Iya mbak.
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