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No.
1.

: Juanda Putra
: Owner
: Operasional, Research and
Department
: 6 tahun
: Selasa, 18 November 2014
Jl. Puri Widya Kencana LL/1-2,
Citraland – Surabaya
Pukul 15.00 WIB

Pertanyaan dan Jawaban
Selamat siang, Pak Juanda.
Selamat siang.

2.

Pada siang hari ini saya ingin mewawancarai bapak tentang
Restoran Ikan Bakar Cianjur, boleh pak?
Oo tentu boleh.

3.

Ok, saya langsung mulai pertanyaan saya ya.
Ok.

4.

Pertama-tama saya mau tanya tentang latar belakang IBC,
bagaimana sih latar belakang IBC dalam menggunakan media
sosial?
Ok, seperti yang diketahui sekarang kan era digital semua orang tuh
pake gadget, ipad, iphone lah, BB, samsung, tablet, dan lain-lain. Nah
karena orang-orang sekarang menggunakan gadget tersebut maka
sumber informasi utama ada dari gadget, kan orang sekarang jarang
baca koran, lebih sering browsing dan internet. Nah dan sekarang ini
yg paling kuat itu social media, jadi orang biasanya lebih cenderung
rekomendasi dari social medianya orang terus dia makan di tempatnya,
di restoran tersebut, gitu.

5.

Hmm jadi karena era digital ya, karena orang-orang lebih sering
lihat social media itu baru pergi ke restoran itu.
Betul betul betul.

6.

Terus guna dari media sosial IBC ini apa?
Untuk saat ini, kami fokus untuk memperluas pangsa pasar kami.
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7.

Oh begitu, lalu bagaimana pengaruhnya media sosial terhadap
IBC dan seberapa besar pengaruhnya?
Sejauh ini yang sudah kita jalankan di social media kita, seperti eventevent kuis itu hasilnya sangat baik, terbukti dari banyaknya konsumen
kami yang datang ya karena mengetahui dari social media tersebut
atau dari informasi yang diberikan di social media.

8.

Hmm ok ok, nah saya mau lanjut lagi ke pertanyaan sejarahnya
IBC, gmn sih Pak sejarah dibangunnya IBC?
IBC berdiri pada tahun 1989 di kota Cianjur Jawa Barat, waktu itu ayah
dan ibu saya yang mendirikan, setelah itu karena rame kita buka
cabang kedua di tahun 1992 di kota yg sama, di Cianjur itu. Dan rame
lagi. Kita berkembang sampai akhirnya diajak join di Surabaya, karena
mreka bilang tuh restoran di Surabaya sangat ramai atau bisnisnya
sangat baik,akhirnya di tahun 1994 kami ke Surabaya dan bergabung
dengan joinan kami tersebut, kami membuka cabang pertama kami di
Mayjen Sungkono tahun 1996, nah dari Mayjen itu ternyata orang
Surabaya juga suka dengan Ikan Bakar Cianjur atau dengan masakan
kami, ya akhirnya kami memutuskan utk mengembangkan terus, dan di
cabang ke 3, 4, 5, 6 sampai ke 21 ini ya karena animo masyarakat
terhadap IBC masih bagus sekali. Gitu.. Nah, setelah Mayjen, kita buka
di Pandaan, lalu di Manyar, lalu di Surabaya sampai beberapa cabang,
lalu kita ke Sidoarjo, Bali, ke Jawa Tengah dan kita ke Jakarta pada
akhirnya. Dan baru-baru ini kami baru buka cabang ke 21 kami di
Batam. Dan tahun depan kami akan buka cabang di Bekasi dan
Palembang. Seperti itu.

9.

Oh begitu, terus dalam setiap cabang yang perlahan di buka, ada
jeda waktunya ga sih, Pak?
Hmm, jeda waktunya tergantung ya sama harga tanahnya, komitmen
dari kongsian kami, dari joinan kami, pernah setahun kita buka 3,
pernah juga kita setahun tidak buka sama sekali. Gitu.

10.

Kalau boleh tau Pak, IBC Group itu ada berapa orang joinananya?
IBC joinan 3 sampai 4 orang.
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11.

Ok. Nah saya lanjut lagi ke media sosialnya IBC, Facebook IBC itu
dibuatnya kapan, Pak?
Nah seperti yang saya sudah sebutkan di awal, tahun 2009-2010
Indonesia

mulai

benar-benar

menggilai

banget,

Facebook tuh

berkembang banget, hampir semua orang mempunyai Facebook, dan
saat itu saya juga sadar kita memerlukan jasa Facebook untuk
mengembangkan pasar kita, oleh karena itu pada tahun 2011 saya
membuat Facebook IBC sebagai media untuk mendekatkan diri
dengan konsumen kami. Seperti itu.
12.

Oh ok ok.. Terus visi misi IBC apa, Pak?
Oh tentu ya visi IBC adalah menjadi restoran Indonesia terbaik dan
terbesar di Indonesia, gitu. Nah misinya, ya harus transformasi
manajemen berbasiskan kualitas, kualitas tersebut adalah kualitas
produk, kualitas servis, dan kualitas speed kita. Dan juga misi
berikutnya adalah merenovasi bangunan-bangunan kami yg sudah
cukup lama, IBC kan sudah 25 tahun tentu saja ada restoran-restoran
yang sudah umurnya di atas 10-20 tahun gitu, makanya kita harus
renovasi tahun depan dan 1 lagi adalah kompetisi dan kerjasama antar
outlet agar mereka tidak berada di zona nyaman, mereka harus
berkompetisi supaya mereka dapat lebih berkembang lagi.

13.

Oh gitu.. Kalo gitu ada gak visi misi Bapak sendiri untuk
kesuksesan IBC?
Ya, saya sebagai owner tentu visi misi saya sama ya dengan visi misi
IBC, seperti yang sudah saya jelaskan tadi.

14.

Oh jadi sama ya visi misi IBC dengan visi misi Bapak. Lanjut lagi
nih Pak, ke platform organisasi, bagaimana sih organisasi
karyawan atau jajaran staf IBC?
Nah di IBC sendiri sangat simple ya, jadi utk tim direksi tuh terdiri dari
owner saja, owner tuh punya tim namanya tim direksi, lalu mereka
membawahi 3 bagian, yang pertama adalah manager outlet masingmasing outlet atau cabang, lalu kepala chef, kepala chef itu ada
beberapa dan juga ada bagian finance, Nah masing-masing kepala
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cabang dan finance tersebut masing-masing memiliki anak buah yang
disebut SPV atau supervisor dan supervisor itu juga punya anak buah
masing-masing. Gitu.
15.

Oh ok. Lalu ada ga sih Pak aturan-aturan khusus untuk
pembentukan organisasi atau misal ada orang-orang yang ingin
bekerja di IBC atau bagaimana aturan khusus untuk para staf
yang sudah bekerja?
Untuk perekrutan karyawan kami tadi ada persyaratan khusus, yang
penting mereka rajin kerja, pendidikan SMP/SMA sudah ok, yang
penting loyal dengan perusahaan.

16.

Sebelum mulai kerja ada training nya gak, Pak?
Ada training, untuk masa training selama 3 bulan. Dalam 3 bulan
evaluasi lengkap dari cara kerja, kebersihan, disiplin, dan kemampuan
untuk menyerap pelajaran tersebut. Kalo gak bisa ya mereka harus
keluar, gitu. Nah untuk jajaran-jajaran staf untuk manager, chef, dan
lain-lain itu syaratnya cukup banyak. Pertama harus bersih dari sanksi,
tidak banyak masalah sama perusahaan, harus loyal dan minimal
harus bekerja 3-5 tahun di perusahaan baru diangkat menjadi chef
atau manager. Seperti itu.

17.

Nah untuk karyawannya sendiri, kalau boleh tahu domisilinya itu
harus tinggal di kota-kota cabang atau mungkin disediakan?
Sebagian besar memang dari wilayah sekitar agar mempermudah, tapi
tidak menutup kemungkinan juga untuk cross wilayah, misal karyawan
kami yang di cabang Batam sebagain besar itu orang Jakarta. Dan
kami menyiapkan mess di dekat restoran.

18.

Oh gitu toh, ok ok. Kalau target marketnya IBC saat ini siapa aja,
Pak?
Saat ini sesuai dengan konsep kami, ya tentu saja family-family, cuma
dengan adanya social media ini terutama Facebook diharapkan
eksekutif muda, eksekutif bisnis dan generasi muda jadi terjaring untuk
makan di Ikan Bakar Cianjur, jd gak cuma family melainkan general
restoran ya jadi semua orang dan semua kalangan bisa makan di
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tempat kami. Gitu.
19.

Apa target market itu jadi berubah ketika muncul Facebook IBC?
Ya tentu saja pasti berubah, karena anak muda sekarang nantinya
juga akan menjadi family, kalau kita gak jaring dari sekarang gimana
nantinya. Hehehe.

20.

Nah, kenapa Facebook Pak yang cenderung difokuskan untuk
media sosial IBC ini? Apa kelebihan dan kekurangan Facebook
bagi IBC?
Ya karena Facebook adalah social media dengan jumlah user
terbanyak di Indonesia, menurut head of facebook di Indonesia pun,
saya lupa namanya, Indonesia merupakan salah satu pengguna
terbesar menempati kedudukan kedua di dunia dengan pengguna aktif
mencapai 69 juta per bulan.

21.

Oh ternyata Indonesia peringkat kedua sedunia ya, ternyata
jumlahnya sangat besar. Jadi ga heran ya IBC lebih cenderung
fokus ke Facebook karena memang sudah terbukti Indonesia
negara kedua terbesar di dunia dengan pengguna aktif Facebook
ya.
Ya, dibandingkan dengan social media lain ya, Facebook IBC ini paling
baik dan besar konsumen aktifnya.

22.

Nah untuk proses penyusunan nih, di Facebook IBC gak cuma
terdapat posting-posting makanan saja, saya juga pernah melihat
ada #IBCQuiz, #IBCPhoto, #ElectionSelfie, #IBCStory dan lain-lain,
nah bapak mengikuti event-event tersebut?
Oh tentu mengikuti, kan saya yg buat dulu hehehe.

23.

Oh jadi awalnya bapak ya yang buat event juga.
Ya, awalnya saya yang buat, lalu saya serahkan ke tim social media
tersebut gitu. Biasanya mereka sebelum posting selalu acc saya dulu.

24.

Nah terus gimana sih Pak proses pembuatan program event itu
dan event-event itu kan gak sedikit, dan dilakukan secara per
periode secara berurut, nah bagaimana pak proses pemilihannya?
Tim social media yang saya gunakan ini memang dia membuat
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timeline dulu atau plan ya, bulan ini mau post apa, bulan depan apa
dan lain-lain, jadi supaya jelas, lalu dia juga membuat posting plannya,
kira-kira begini nih postingannya nanti atau acc saya dl, misalkan ada
revisi ya saya suruh revisi lalu di post, gitu. Dan itu prosesnya
berlangsung cepat sekitar 1-2 hari aja.
25.

Ok lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, bagaimana program kerja
yang ada selama bulan Maret sampai September 2014?
Untuk program kerja Maret sampai September 2014, dari event-event
yang dijalankan sih so far bagus sekali ya, perkembangannya saya
suka, programnya mengena ke konsumen gitu loh, buktinya banyak
respon baik misalkan kita post mereka like dan comment.

26.

Oh iya-iya. Lalu per program itu dijalankan berapa lama, Pak? Dan
apa ada rentang waktu untuk masuk ke program berikutnya?
Untuk program-programnya biasanya 1-2 bulan, lalu biasanya
langsung masuk ke program berikutnya seperti yang tadi sudah saya
sebutkan kan, kan ada timelinenya. Jadi misalnya Maret sampai April
Photobomb, Juni sampai Juli IBCQuiz, jadi sudah ada timelinenya.
Gitu.

27.

Nah per bulan Maret sampai September 2014

ini ada berapa

program yg dijalankan, Pak?
So far ada 4 ya,Photobomb atau kita sebut dengan IBC Photo, lalu IBC
Quiz, Election Selfie, dan IBC Story.
28.

Ok, kalau dalam setahun kurang lebih ada berapa yang dijalankan
di Facebook IBC dalam strategi memperluas pangsa pasar ini,
Pak?
Hmm, dalam setahun target kami, 8-10 ya. Seperti yang tadi saya
sudah sebutkan satu program 1-2 bulan, tujuannya supaya tidak terlalu
lama dan juga tidak terlalu cepat, 1-2 bulan itu sesuai survey kami
adalah waktu terbaik untuk 1 program, jadi mereka juga ada waktu
untuk mengikuti event tersebut tapi juga tidak terlalu lama eventnya.

29.

Oh gitu, jadi pilihan waktu yang terbaik ya. Nah selain programprogram internal yang tadi sudah disebutkan, ada gak sih strategi
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lain yang dilakukan bagian eksternal untuk memperluas pangsa
pasar ke kalangan muda?
Hmm so far ya internal aja sih sementara, kalau eksternal kita lagi
ngeplan, pasti ada sih nanti cuma belum terealisasi aja.
30.

Kalau dari Bapak sendiri ada kepikiran program apa Pak untuk
eksternal?
Kalau dari saya, tahun depan mungkin diberlakukan, misalnya kalau
like Facebook Pages kita dapat satu makanan atau minuman, kalau
follow instagram kami juga misalnya dapat semacam itu.

31.

Ok ok. Nah kalau sebutan atau panggilan ada gak sih dari Bapak
untuk tim media sosial IBC?
Saya sebutnya sih IBC Socmed Team ya.

32.

Ok baik-baik. Lalu ada berapa staf yang menjalankan media sosial
IBC?
Sekarang ada tiga orang, kalau tambah saya jadi empat orang.

33.

Kalau untuk Facebook IBC sendiri ada berapa orang?
Sama, jadi mereka tuh satu tim ya supaya merumuskannya bareng ya
jadi tiga org juga.

34.

Oh jadi semua menjalankan ya, tidak ada pembagian khusus.
Ya betul-betul.

35.

Nah trus kalo boleh cerita sedikit nih Pak, ceritakan sedikit
tentang kesan pesan yang sudah dijalani di Facebook IBC dong,
Pak.
Untuk Quiz, memberikan informasi ya kepada konsumen dan ngetest
juga konsumen IBC ini loyal atau ngga, atau orang-orang yang hanya
like aja atau memang loyal, dan buktinya banyak orang yang
menjawab Quiz sampai rebutan gitu sampai kita aja bingung gitu mau
kasih hadiahnya ke yang mana., itu kalo Quiz. Nah kalo Election Selfie,
lebih ke mengajak masyarakat berpartisipasi untuk ambil andil dalam
pemilihan presiden pada Juli lalu, dengan begitu selain hak suaranya
digunakan, dia juga bisa makan gratis di IBC. Kalau IBC Photo atau
Photobomb

mengajak

IBCnia

untuk

mengabadikan
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moment

kebersamaannya dengan keluarga atau teman-teman di IBC. Dan
kalau IBC Story, mengajak IBCnia untuk menggali kemampuan
kreativitas menulisnya tentang kesan pesan selama berkunjung ke
IBC. Gitu.
36.

Wah seru-seru ya Pak. Event-event di IBC bagus-bagus.. Gak
cuma event biasa tapi juga malah mengedukasi masyarakat juga
ya.
Ya betul, jadi secara tidak langsung kami juga mengedukasi
masyarakat lewat program event-event kami.

37.

Nah dari semua program event yang ada, benefitnya bagi IBC tuh
apa, Pak?
Benefitnya tentu saja IBC akan lebih dikenal ya di masyarakat, jadi
lebih eksis di semua kalangan, gak cuma keluarga aja tapi juga ke
anak muda.

38.

Nah lanjut nih Pak, ada ga sih yang mengendalikan media sosial
IBC di luar dari IBC Socmed Team?
Ya tentu saya sendiri ya, saya yang memantau, saya juga yang bisa
memberikan advice dengan tim tersebut, kan tadi saya juga bilang
sebelum mereka post selalu acc ke saya dulu, gitu.

39.

Terus ada juga yang mengawasi?
Ya ada, saya juga yang mengawasi, saya tidak mau tim socmed IBC
ini melenceng dari apa yang sudah menjadi visi saya.

40.

Okee. Nah kalau untuk evaluasi hasil program Facebook IBC,
aplikasi apa yang bapak gunakan di Facebook IBC ini?
Untuk aplikasinya kita menggunakan Facebook Insight ya, karena
Facebook insight ini yang compatible ya dengan Facebook dan free.
Datanya juga sangat akurat.

41.

Ok jadi so far hanya Facebook Insight aplikasinya dan masih yang
terbaik ya?
Iya betul.

42.

Lalu ada gak sih Pak evaluasi offline yang dijalankan terkait
dengan program-program Facebook IBC?
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Ya tentu aja ada, setiap bulannya diadakan meeting dengan tim
socmed tersebut, kita bahas mau ngapain, apa aja yang di post, review
dari postingan tersebut gimana, kalau ada yang kurang baik kita
evaluasi segera.
43.

Ok.. Lalu hasilnya per Maret sampai September 2014 ini gimana,
Pak?
Oh baik, hasilnya baik. Jadi kalau dari Facebook Insight itu setiap
minggunya kita diberi review ke email kita, nah itu page likesnya selalu
bertambah.

44.

Oh jadi bagus banget dong ya, Pak.
Iya, bagus-bagus banget.

45.

Nah balik lagi ke pertanyaan, berapa banyak dana yang
dikeluarkan IBC untuk program yang ada?
Sementara ini diatas 2 juta per bulan ya, untuk hadiah, pengiriman
hadiah, dan lain-lain.

46.

Kalau boleh tau Pak, hadiahnya apa saja?
Nah hadiah-hadiah tersebut ditujukan supaya konsumennya ke IBC,
jadi kami membagikan Voucher Makan Gratis IBC, jadi konsumen bisa
mengajak teman-teman untuk makan gratis di IBC karena 1 Voucher
bisa sampai 3 orang makan.

47.

Oh gitu, jadi 1 Voucher bisa sampai 3 orang ya bukan 1 Voucher 1
makanan ya, Pak?
Ya betul, 1 Voucher kami makanannya cukup banyak bisa mencapai 3
orang makan.

48.

Nah untuk program jangka panjang, apa tujuan program-program
Facebook di IBC untuk jangka panjang?
Tujuannya ya sebagai media dalam menyampaikan informasi ke
customer, itu yang pertama yah, yang kedua, untuk berhubungan
langsung dengan customer, jadi kita direct, karena dari mana lagi kita
bisa engage dengan customer selain dari media sosial atau Facebook
ini. Jadi kiat post dan mereka comment kan itu direct ya. Terus dari
informasi-informasi yangdisajikan juga mengedukasi para customer
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IBC, kan ada customer yang gak tahu IBC tuh begini, begini, begitu,
begitu. Lalu ikan-ikan kami juga selalu fresh, kalau tamu pesan baru
kami proses dan masak. Nah, dan juga menambah followersnya IBC.
Gitu.
49.

Oh gitu. Kalau taktik lain ada ga Pak untuk pengeksisan IBC?
Ya tentu saja ada, jadi selain dari media-media sosial itu kami juga
menggunakan

jasa

food

bloggers

seperti

Jessica

Yamada,

Stanislaushans, Inijie, Captain Ruby, itu semua food bloggers terkenal
semua dan juga masih banyak lagi. Dan untuk tahun 2015 ke depan,
IBC akan menggunakan jasa-jasa lainnya, seperti, boost post di
Facebook.
50.

Boost post di Facebook maksudnya gimana, Pak?
Boost post itu selama ini kita post yang baca kan kita-kita aja, tapi kalo
kita gunakan jasa boost post itu, itu bisa mencapai kalangan-kalangan
lain bahkan bisa sampai ke international juga.

51.

Oh gitu. Terus ada apa lagi, Pak?
Ya, lalu juga ada Google Ad. Nah kalau Google Ad ini ya seperti yang
kita tau, kalo kita search di Google bisa gak langsung ketemu apa yang
dicari, jadi di bagian paling atas itu selalu ada Ad atau iklan langsung,
Jadi misal kita search apapun ysng berhubungan dengan makanan
yang keluar tuh Ikan Bakar Cianjur dulu, gitu.. Walaupun kita searchsearch yg lain. Itu ada tarifnya dan kita memang sudah siapkan dana
khusus untuk ke sana.

52.

Oh gitu.. Wah bagus sekali ya kalau gitu.
Iya. Lalu juga karena food blogger masih banyak, di Surabaya sendiri
banyak, di Jakarta juga banyak sekali, di Bali juga banyak, maka kita
akan menambah jasa-jasa food blogger tersebut.

53.

Sejauh ini efektif gak Pak dengan food blogger tersebut?
Wah.. Efektif banget. Itu temen-temennya mereka, followersnya
mereka tuh jadi dateng ke IBC, IBC jadi semakin dikenal. Jadi IBC
bukan restoran yang diam saja, tapi bergerak lewat social medianya
ini.
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54.

Wah bagus banget, Pak. Lalu membahas dari tugas dan kondisi
IBC , bagaimana kondisi IBC saat ini di setiap cabangnya?
Kondisi IBC baik-baik saja, malah bagus sih. Jadi walaupun Indonesia
lagi tidak stabil ya, BBM baik, UMR naik, dan lain-lain, tapi kita cukup
baik, jadi kondisinya baik, tidak ada masalah di setiap cabang, tapi
paling ramai masih Jakarta ya karena pangsa pasar Jakarta paling
besar, lalu juga Bali, karena tau sendiri Bali kota yang tidak pernah
sepi, kota hiburan. Sedangkan untuk pengawasannya kenapa saya
bisa bilang baik, karena pengawasannya kami juga sudah online. Jadi
CCTV kami sudah online semua, saya bisa lihat dari smartphone saya
setiap hari, dimanapun dan kapanpun.

55.

Wah IBC ternyata modern sekali ya.
Ya, harus itu. Regenerasi ya...mengikuti jaman.. Terus kita juga ada
meeting online juga, melalui bbm, whatsapp, atau line, lalu ada
laporan-laporan juga setiap harinya dan setiap waktu ya, jadi gak ada
alasan untuk gak mantau karena teknologi kan sudah berkembang,
ada bbm, ada line, email, macem-macem. Semua serba online.

56.

Ok. Lalu dari ke 21 cabang, cabang mana yang paling ramai
kalangan muda dan mana yang paling sedikit?
Nah kalangan muda tuh spesifik ya, jadi misalkan di Jakarta itu family,
di Batu Tulis itu juga family dan anak muda, sedangkan kalau di Cipete
lebih ke anak mudanya lebih banyak, sama di Bali kebanyakan anak
muda semua, karena Bali kan liburan ya, liburan juga biasa yg mudamuda ke Bali. Nah kalau yang paling sedikit itu di Semarang dan di
Cianjur, karena kotanya sendiri cenderung punya penduduk yang tuatua, otomatis anak mudanya sedikit.

57.

Oh ok ok. Terus tugas Bapak di IBC apa sih sebenarnya?
Jabatan saya kan operasional ya, jadi saya menangani operasional
dan research and development, jadi kalau ada buka cabang atau ada
barang-barang baru dan mau ngapain aja itu tugas saya. Marketing
plan, posting plan, semua itu saya yang buat. Gitu.

58.

Lalu usaha apa yang Bapak lakukan untuk IBC guna memperluas
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pangsa pasar ke kalangan muda?
Nah waktu saya mulai bergabung dengan IBC itu saya langsung
membuat 1 logo IBC, seperti yang dilihat sekarang ini di setiap
cabangnya. Jadi itu tujuannya untuk mempersatukan seluruh cabang
IBC, nah IBC sendiri kan macem-macem, ada Ikan Bakar Cianjur, ada
Roti Tempoe Doeloe, ada Mie H&W, nah saya buat logo itu untuk
mempersatukan. Jadi satu bendera, supaya mereka tidak bersaing
secara tidak sehat, jadi mereka harus tau merek di dalam satu bendera
IBC. Lalu sudah saya sebutkan juga, saya membuat socmed untuk
memperluas pangsa pasar ke kalangan muda, terus jaman sekarang
ini orang maunya makan itu keren , jadi saya juga harus renovasi
bangunan, waktu itu kan ayah saya yang buat, nah bangunan sudah
20 tahun berjalan, saya harus renovasi, bangunannya pun harus
megikuti jaman sekarang, harus bagus, rapi, cantik. Gitu.
59.

Hmm iya-iya.. Terus denger-denger nih Pak, Pak Jokowi presiden
kita pernah datang ke IBC ya?
Oh yaa, itu sering lho… Dari jamannya Pak Jokowi masih Gubernur
Solo tuh sering banget makan di IBC, Pak Jokowi tuh langganan setia
kita. Hehehe.

60.

Wah sampai Pak Jokowi pun suka makan di IBC ya.
Iya.

61.

Lalu untuk peran dan fungsi untuk IBC, apa sih yang harus bapak
lakukan untuk IBC agar lebih maju lagi?
Yaa.. Yang harus saya lakukan adalah yang saya katakan di awal tadi,
misi-misi IBC. Saya harus transformasi manajemen, sebuah bisnis
yang sudah berjalan puluhan tahun tuh harus ditransformasi, kita gak
boleh diam. Kalo diam kita bisa mati, bisnis ini bisa nutup. Pokoknya
saya harus transformasi, saya harus rubah kualitasnya jadi lebih
ditingkatkan dengan produknya dan orang-orangnya terutama. Karena
kalau bisnis itu adalah orangnya, jadi kalo orangnya saya training
menjadi lebih baik dan kualitas mereka bertambah, otomatis produk
kita juga akan lebih baik.
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62.

Terus ada gak sih pak resolusi IBC di tahun 2014 ini dan untuk
tahun 2015 nanti?
Ok.. 2014 ini saya sih inginnya nambah cabang, dan terjadi, saya buka
lagi di Batam. Terus saya ingin meningkatkan omset, saya bilang harus
tumbuh 5-7%, dan ya tercapai. Terus efisiensi, cutting cost, itu juga
berhasil kita bisa motong cost sampai 3-5%.

63.

Jadi tercapai ya Pak resolusi tahun ini. Hehehe.
Ya tercapai.. Terus ya karena tahun ini kita fokus sekali di media
sosial, resolusi saya juga ingin memperluas atau menambah jumlah
konsumen online ya. Jadi dari Facebook ini menambah, kita mendapat
banyak sekali konsumen online yg datang dari Facebook ini, terutama
dari konsumen-konsumen mancanegara, mereka bilang kalau mereka
taunya dari Facebook.

64.

Lalu resolusi untuk 2015 nanti apa, Pak?
Of course tambah cabang lagi, terus untuk yang sedang dibangun
sekarang ini di Harapan Indah Bekasi, itu bulan juni atau juli 2015 kita
buka, lalu di Palembang kemungkinan di akhir tahun 2015, sekarang
masih proses negosiasi. Gitu.. Lalu dari bagian social medianya,
seperti yang saya sebutkan tadi itu ya, nanti kita akan membuat
Facebook Boost, Google Ad, menambah jasa food blogger, lalu
mengadakan event-event seperti misalnya kalau like dapat makanan.
Terus di luar itu juga kita ada pelatihan manager, kita mau buat seperti
seminar-seminar untuk manager-manager IBC, jadi mereka juga harus
bisa lebih maju dan terbuka pikirannya. Kita juga akan ajak mereka
keliling-keliling Indonesia, coba restoran-restoran atau test food. Lalu
kita juga ada menambah wawasan, ada manajemen training yaitu
pelatihan bahasa inggris, karena jaman sekarang bahasa inggris
sangat perlu sekali bahkan wajib karena kita juga banyak tamu asing.
Dan yang terakhir ya itu, transformasi manajemen harus ditingkatkan
jauh lebih baik.

65.

Oh ok ok…Nah terakhir ni Pak, pertanyaan terakhir, jelaskan
sejelas-jelasnya pandangan Bapak tentang Facebook IBC.
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Facebook IBC… Hmm… Sejauh ini Facebook IBC paling baik dan
efektif dibandingkan media sosial lainnya, seperti twitter dan instagram,
karena di Indonesia ini memang masih banyak sekali pengguna
aktifnya, kalau instagram itu lebih ke hidupnya orang yang kita urusin
bukan berita atau informasi, kalau berita dan info-info masih dipegang
oleh Facebook. Jadi kalau saya bilang, Facebook masih lebih baik,
instagram dan twitter masih jadi support saja. Mungkin kalau di
ASEAN, Indonesia peringkat nomor 1 terbesar pengguna aktif
Facebook ya. Jadi kita harus fokus di Facebook.
66.

Oke deh kalau gitu, Pak. Saya kira itu saja wawancara pada siang
hari ini, terima kasih Pak untuk waktunya dan sukses terus buat
IBC.
Ya, sama2. Terima kasih.
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Nama lengkap narasumber
Jabatan
Divisi
Lama bekerja
Tanggal/Tempat/Waktu wawancara

: Marcellia Agustine
: Social Media Handling
: Social Media IBC Team
: 2 tahun
: Selasa, 18 November 2014
Jl. Puri Widya Kencana LL/1-2
Citraland-Surabaya
Pukul 16.00 WIB

No.
1.

Pertanyaan dan Jawaban
Halo, siang Kak Marcel.
Halo-halo. Siang juga. Hehe..

2.

Kak, saya mau tanya tentang media sosial IBC nih, khususnya
di Facebook. Tapi pertama-tama, saya mau tanya dulu Kak
Marcel sudah mengelola media sosial IBC ini sejak kapan?
Ok. Saya mulai menghandling social media IBC mulai dari tahun
2012, sebelum saya kelola, Facebook IBC sudah ada sejak tahun
2011 yang dibuat oleh Pak Juanda, kemudian di 2012 saya dan tim
yang ambil alih. Kemudian saya dan tim lanjut membuat akun twitter
dan instagram untuk IBC. Jadi kita punya tiga media sosial.

3.

Oh begitu. Nah, sekarang ini kan IBC sedang ingin memperluas
pangsa pasar ke kalangan muda, sebenarnya target market &
audience IBC siapa saja?
Untuk target market dan audience, sekarang IBC ini memang masih
cenderung ke family, tapi sekarang sudah menggarap juga ke
kalangan muda. Jadi target market dan audience kita, keluarga dan
anak muda.

4.

Ok. Lalu dari ketiga media sosial, manakah yang paling efektif
untuk perluasan pasar ini?
Hmm, sebenarnya Instagram juga sudah lumayan membaik, tetapi
sampai saat ini Facebook masih nomor 1.

5.

Oh, kenapa bisa begitu?
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Pertama, karena memang konten Facebook yang menarik ya,
Facebook itu sekali ada yang like atau comment langsung keluar di
news feed, jadi itu salah satu yang menurut saya membuat
Facebook

IBC

terus

semakin

dikenal

dan

diresponi

oleh

konsumennya. Kedua, memang berdasarkan riset Indonesia ini
memiliki lebih dari 70 juta pengguna Facebook secara aktif dan
Indonesia bisa dikatakan salah satu negara terbesar pengguna
Facebook. Melihat hal ini, tentu IBC mememanfaatkannya secara
sehat dalam rangka perluasan pangsa pasar ke kalangan muda, ini
hal yang sangat mungkin dilakukan, dan kami lakukan.
6.

Lalu apa saja aktivitas di Facebook IBC sejauh ini?
Kami memposting harian terutama untuk makanan-makanan khas
IBC, minuman khas nya juga kami post, biasanya kami post di jamjam mendekati jam makan siang atau makan malam, jadi IBCnia
yang melihat bisa langsung ngiler dan pengen mampir ke IBC. Terus
kita juga buat event-event menarik buat IBCnia, supaya IBCnia juga
gak bosen hanya lihat postingan makanan atau minuman saja dan
bisa langsung partisipasi di dalamnya. Oh ya, kita memanggil
pelanggan IBC itu” IBCnia” ya.

7.

Oh gitu. Ok-ok IBCnia ya. Nah, tadi Kak Marcel bilang ada eventevent menarik. Event-event itu apa saja dan bagaimana proses
penyusunannya?
Iya, jadi event-event ini event yang mengundang para IBCnia untuk
berpartisipasi dalam kegiatan IBC di media sosial, dan tentu ada
hadiahnya. Event-event yang sudah kami jalani cukup banyak ya,
ada #IBCQuiz, #ElectionSelfie, #IBCVideo, #IBCStory, #IBCPantun,
#IBCPhoto, dan masih banyak lagi. Tapi kalau di Facebook, kami
sudah menjalankan #IBCPhoto, #IBCQuiz, #ElectionSelfie, dan
#IBCStory Nah proses penyusunannya tim social media IBC selalu
membuat janji meeting untuk ketemu bahas event-event apa yang
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bakal kita buat, periodenya kapan, hadiahnya apa, kata-kata
postingannya

gimana,

event

itu

dibuatnya

hari

apa

saja,

diumumkannya bagaimana dan kapan, dan lain sebagainya. Tapi
kalau kita lagi ada urusan atau halangan yang tidak memungkinkan
untuk ketemu ya kita biasanya chatting di Line, kita ada buat Group
khusus tim socmed ini. Gitu sih.
8.

Oh gitu. Jadi prosesnya sebenarnya simple ya, gak ada yang
harus terstruktur atau bagaimana?
Oh gak ada sih, kita lebih ke kreatif dan responsif aja intinya,
terutama buat IBCnia ini.

9.

Lalu bisa dijelaskan program kerja yang dibuat itu biasanya
bagaimana?
Program kerja itu kita buatnya per 3 sampai 6 bulan sih tergantung
idenya lagi banyak atau ngga. Jadi biasa kita kalau ketemu satu tim,
langsung buat timeline kerja bareng. Kita buat di setiap bulannya
ada event apa aja, kita juga buat nama event yang menarik
perhatian publik dan kita selalu gunakan hashtag atau # biar ikut
trend anak muda jaman sekarang, semua yang lagi trending topic
pasti menggunakan hashtag atau # ini. Dan biasanya 1 event kita
buat dalam 1-2 bulan tergantung moment yang ada pada saat itu.
Kalau itu semua udah kita buat rapi, baru kita send email ke Pak
Juanda untuk minta acc. Kalau sudah acc baru kita jalanin masingmasing.

10.

Kalau rentang waktu dari masih-masing event yang dibuat
bagaimana?
Rentang waktu, biasanya kita siasati dengan buat event di media
sosial yang berbeda. Misalnya bulan Maret dan April di Facebook,
bulan Mei dan Juni di Twitter, bulan Juli dan Agustus di Instagram
dan begitu terus rolling nya. Tapi itu jarang sih, sekali-sekali aja, kita
lebih sering ganti event tapi tetep jalan di masing-masing media
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sosial. Biar yang biasa ikutan event gak lari kemana-mana. Hehehe.
11.

Oh gitu.Kalau pelaksanaan program di Facebook biasanya
berapa lama dan gimana prosesnya?
Iya, kalau di Facebook biasa kita jalani event 1-2 bulan, setelah itu
kita ganti event. Tapi di sela-sela event itu kita juga tetep posting
makanan, minuman, suasana khas IBC. Kadang kita juga kasih
fakta-fakta menarik dari bahan dasar makanan IBC. Misalnya fakta
tentang ikan gurame, ikan nila, atau manfaat dari jus wortel, jus
sirsak, jus jeruk, bandrek, dan lain-lain. Nah, kembali lagi ke
pelaksanaan program ya. Pertama-tama, kita buat aturan eventnya,
misalnya harus like Facebook Fanpage IBC dulu dan baru jawab
pertanyaan kami, itu untuk #IBCQuiz. Kalau #ElectionSelfie, kita
buat event pada pemilu di bulan Juli lalu, jadi kita minta bukti foto
selfie IBCnia dengan jari yang sudah ada tinta lalu upload ke
Facebook mereka dengan hashtag #IBCElectionSelfie. Terus kalau
#IBCPhoto, itu event mengupload foto kebersamaan mereka dengan
keluarga atau temen-temen mereka di IBC. Dan kalau #IBCStory itu,
event IBC yang mengajak para IBCnia untuk menulis kesan pesan
tentang IBC, bisa tentang suasananya, sajiannya, pelayannya,
apapun yang ada di IBC. Begitu.. Dan semua ini berhadiahkan
Voucher Makan Gratis di IBC, 1 Vouchernya berlaku hingga 3 orang,
jadi Voucher itu ada pilihan beberapa paket sudah lengkap dari
makanan sampai ke hidangan cuci mulut. Dan dari semua event ini,
pemenang dipilih berdasarkan jumlah likes terbanyak.

12.

Oh gitu toh. Terus siapa saja yang mengendalikan dan
mengawasi semua program-program ini?
Langsung owner, Pak Juanda. Jadi semua event yang tim socmed
jalani dibawah pengawasan Pak Juanda, sehingga semuanya
menjadi lebih terstruktur ya, gak sembarang jalan.

13.

Lalu untuk hasil evaluasi program didapatkan dari mana? Dari
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owner juga atau ada aplikasi untuk mengukur atau bagaimana?
Evaluasi program ini biasa kita lihat dari seberapa banyak konsumen
yang ikut program kita, seberapa banyak yang respon dalam arti
likes dan comment juga. Dan untuk aplikasi, kami dapat report
mingguan langsung dari Facebook Insight, dari Facebook Insight ini
kita bisa tahu jelas, pertumbuhan likes, people engage, dan hasil
keseluruhan per minggunya dari pages IBC ini gimana. Jadi,
Facebook Insight ini sangat akurat sekali dan menolong kami untuk
tahu report di setiap minggunya bagaimana. Kalau menurun berarti
kami harus evaluasi agar minggu selanjutnya tidak ada pertumbuhan
yang minus tapi plus.
14.

Ok. Kemudian apa Kak Marcel tau seberapa besar dana yang
dikeluarkan untuk program di Facebook ini?
Untuk dana, setau saya berkisar 2 juta per bulan ya untuk hadiahhadiah pemenang event ini.

15.

Lalu apa tujuan program-program untuk jangka panjang?
Tujuan program tentunya untuk lebih mendekatkan IBC dengan para
konsumennya, dengan event-event yang ada tentu secara gak
langsung konsumen itu jadi semakin tahu tentang IBC dan semakin
merasa dekat. Tapi jauh dari pada itu ya kami berharap untuk
memperluas pangsa pasar ke kalangan muda. Dengan gaya yang
lebih modern yang disupport salah satunya dengan media sosial
yang IBC punya ini, diharapkan bisa memperluas pasar ke kalangan
muda ya. Hehehe.

16.

Ok. Lalu tugas Kak Marcel di IBC apa?
Tugas saya di IBC adalah mengelola media sosial IBC. That’s it..
Jadi gimana caranya konsumen-konsumen bisa atraktif dengan kami
di media-media sosial.

17.

Oh ok-ok. Lalu apa peran dan fungsi tim media sosial untuk
keberlangsungan IBC?
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Ya seperti yang saya jelaskan tadi, kami mengelola media sosial
IBC, ada Facebook, Twitter dan Instagram. Tim socmed IBC ada 3
orang, ada saya, Buana dan David. Nah selain mengelola media
sosial, peran dan fungsi kami juga untuk menjalin hubungan baik
dengan para konsumen IBC, karena melalui media-media sosial
inilah IBC bisa berhubungan langsung dengan pelanggannya secara
online. Lalu kami juga menjaga nama baik IBC, jadi bila ada
kerancuan

atau

pertanyaan

atau

pernyataan

yang

mengatasnamakan IBC dan itu gak bener, kami langsung bertindak
klarifikasi, jadi nama baik IBC tetap terjaga. Jadi peran dan fungsi
kamiada tiga; mengelola media sosial IBC, menjalin hubungan baik
dengan para konsumen, dan menjaga nama baik IBC.
18.

Lalu bagaimana pandangan Kak Marcel tentang Facebook IBC?
Hmm.. Facebook IBC itu paling efektif dibandingkan media sosial
lain yang IBC punya, seperti twitter dan instagram. Kenapa begitu?
Karena jelas terlihat dari Like Pages kami mau mencapai 8.000
likes. Review dari pelanggan kami juga banyak di sana. Untuk
jumlah visit juga mencapai 500an visits. Memang kalau di Indonesia
ini ya Facebook yang cocok bagi masyarakatnya ataupun para
industri, karena karakter Facebook yang tipenya general, bisa
digunakan oleh anak dibawah umur sampai lanjut usia.

19.

Oh begitu. Lalu dengan strategi apa Kak Marcel melacak atau
memantau informasi dan partisipasi konsumen di Facebook?
Ya itu tadi, dengan Facebook Insight semuanya bisa jelas, dari
berapa jumlah likes baru sampai ke berapa orang yang mengunjungi
page kita.

20.

Lalu strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan traffic
itu?
Dengan lebih sering posting sesuatu yang menarik dan tidak
monoton, jadi jangan karena kita bergerak di industri makanan lalu

Implementasi penggunaan..., Christy Mahawi, FIKOM UMN, 2015

kita post makanan terus, ngga, kita juga bisa post gedung IBC,
pemandangan sekitar IBC, kata-kata motivasi, salam hangat buat
para IBCnia, lalu juga event-event kita.
21.

Nah, kalau strategi untuk mengukur keberhasilan program
dengan menggunakan apa?
Kita lihat dari seberapa banyak yang ikut serta dalam event dan
dengan hasil report Facebook Insight di setiap minggunya.

22.

Kalau software untuk memantau Facebook IBC?
Untuk software sejauh ini sih gak ada yah, kita pake Facebook
Insight aja dan memantau secara personal aja.

23.

Oh gitu. Terus gimana saluran distribusi yang dijalankan untuk
menjalin hubungan dengan para pelanggan?
Biasanya kita hanya menjalin hubungan melalui online saja ya, bisa
dari comment-comment di Facebook atau email juga bisa.

24.

Oh gitu..Lalu bagaimana pengoptimalisasian program atau
konten yang dikomunikasikan ke Facebook?
Nah untuk memaksimalkan peserta yang ikut di event kita, biasanya
di setiap postingan kita selalu remind IBCnia untuk ikutan event,
biasanya

kita

tulis

diakhir

kalimat

posting

biar

ngena

ke

pembacanya. Tapi juga gak selalu dalam bentuk tulisan sih, sesekali
kita juga buat dalam bentuk gambar atau foto, jadi terlihat lebih
menarik dan mencolok.
25.

Lalu terakhir nih Kak Marcel, untuk menilai interaksi konsumen
dengan pihak IBC dan mengukur keberhasilannya apa juga
menggunakan Facebook Insight?
Iya, semua penilaian dan pengukuran itu kita dapatkan dari
Facebook Insight, karena memang terbukti sudah akurat, dan
kelebihan lainnya adalah free, jadi kita bisa low cost untuk hal ini.

27.

Oh begitu.. Ok deh Kak Marcel, saya kira itu aja untuk
wawancara sore ini. Terima kasih ya, Kak Marcel.
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Ok, sama-sama, Christy.
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Nama lengkap narasumber
Jabatan
Divisi
Lama bekerja
Tanggal/Tempat/Waktu wawancara

: M. Dang Rusdaniman
: Head of Manager Outlet
: Operasional
: 21 tahun
: Rabu, 26 November 2014
Jl Alam Utama Kav.20 Alam
Sutera, Serpong-Tangerang
Pukul 14.00 WIB

No.
1.

Pertanyaan dan Jawaban
Selamat siang, Pak Mdang.
Siang juga.

2.

Hari ini saya mau tanya-tanya nih seputar IBC.
Iya, boleh.

3.

Saya mau tanya mengenai sejarah IBC dan sejarah Facebook
IBC. Latar belakang dari IBC menggunakan media sosial itu apa
sih?
Yang paling pasti, yang utama ya kita memperluas pangsa pasar
untuk promosi, khususnya mengikuti perkembangan jaman, jaman
sekarang kan ibaratnya orang sudah menjadi kebutuhan pokok atau
ketergantungan terhadap media sosial ya. Salah satunya kita
mengikuti perkembangan jaman ini untuk promosi IBC.

4.

Oh begitu. Lalu apa tujuan dari penggunaan media sosial itu
sendiri?
Yang

utama,

pertama,

memperluas

pasar

ya.

Kedua,

mempromosikan supaya IBC dikenal lebih luas oleh semua
kalangan.
5.

Ok. Nah, seberapa besar pengaruhnya media sosial ini terhadap
IBC?
Hmm. Harapan kita ya kalau bisa selauas-luasnya. Ya kalau
seandainya kita berbicara target seberapa besar pengaruhnya ya
mudah-mudahan bisa 2-3 kali lipat dari pasarnya sekarang gitu. Itu
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tujuannya.
6.

Tapi dari sekarang ini, dilihat dari yang sekarang, pengaruhnya
sudah seberapa besar?
Kalau yang sekarang ya kita masih belum sesuai yang diharapkan
ya tapi Alhamdulillah sedikit-sedikit sudah ada perkembangan,
banyak orang yang tau dari Facebook IBC ini.

7.

Nah, sejarah dibangunnya atau berdirinya IBC, Pak Mdang
tahu?
Sejarahnya saya tahu. Kita berasal dari kota Cianjur, ya IBC sendiri
kepanjangan dari Ikan Bakar Cianjur. Kita dari Cianjur, awal mulanya
berdiri tahun 1989 terus kita salah satu cabang di Cilidil tahun 1992
dimulai. Ya kita untuk memperkenalkan khas makanan Sunda untuk
supaya bertaraf nasional lah, kalau bisa ya go international itu yang
kita harapkan.

8.

Amin! Kalau sejarah dibuatnya Facebook IBC, Pak Mdang tahu?
Sejarahnya yang saya tahudibuatnya media sosial ya sejak mulai
kita buka cabang ke 20 di Alam Sutera, kurang lebih tahun 2011
atau 2012 ya.

9.

Ok. Nah sekarang saya mau tanya tentang visi misi IBC. Apa sih
visi misi IBC?
Visi misi IBC. Yang pasti kita memperkenalkan masakan khas
Sunda, masakan yang ternyata tidak kalah bersaing dengan apalagi
khususnya jaman sekarang, banyak masakan yang katakanlah dari
luar Indonesia untuk memasarkan di Indonesia, padahal Indonesia
sendiri kaya dengan aneka ragam kuliner. Ya salah satunya ingin
membuktikan bahwa kita bisa dan sanggup bersaing dengan
mereka.

10

Itu kan visinya. Kalau misi IBC sendiri untuk mencapai hal
tersebut bagaimana?
Yang pasti kita memberikan pelayanan terbaik ya, terus membuat
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produk yang juga terbaik dan berkualitas bahwa kita bisa lebih baik
dari restoran lain lah istilahnya.
11.

Kalau menurut Pak Mdang sendiri, untuk kesuksesan IBC nanti
ke depan sebenarnya visis misi yang baik itu seperti apa?
Kalau

menurut

saya,

selalu

menjaga

kekompakan

dengan

karyawan, selalu menjaga kualitas dari khas IBC sendiri, dan selalu
melihat pasarnya seperti apa. Yang sekarang ya salah satunya kita
lagi ramai-ramainya di Indonesia itu menggunakan media Facebook,
ya kita harus ikuti jaman tapi jangan sampai hilang khasnya dari Ikan
Baar Cianjur, misalnya dengan menggunakan kata-kata khas IBC,
yaitu “Jadilah Tamu Kami”.
12.

Jadi harus selalu punya khas ya walaupun jaman berkembang
terus?
Ya betul, harus punya khas sendiri.

13.

Nah, sekarang saya mau tanya tentang organisasi di IBC.
Bagaimana sih organisasi karyawan atau jajaran staf di IBC?
Kita kalau di bilang organisasi bisa dibilang iya organisasi tapi
cenderung lebih ke kekeluargaan atau keluarga besar IBC. Jadi
dalam hal ini kita dengan owner itu sama, karyawan itu sendiri
bagaikan keluarga besar, yang intinya tetap tau lah bagian atau
tugas masing-masing.

14.

Kalau aturan khusus untuk pembentukan organisasi atau untuk
karyawan ada gak sih?
Ada peraturan-peraturan khusus untuk karyawan, untuk pengurus
juga ada. Meliputi nanti ada aturan per divisi. Katakanlah divisi
dapur, tugasnya seperti apa, untuk mencakup aturannya dengan
tanggung

jawab

pokoknya

itu

seperti

apa

tapi

cenderung

menerapkannya dengan kekeluargaan biar selalu kompak dan
hangat.
15.

Ok. Jadi ada aturan-aturan tapi tetap kekeluargaan ya.
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Iya betul-betul.
16.

Nah, lanjut ke strategi marketing IBC dalam memperluas
pangsa pasar ke kalangan muda yang sekarang sudah dijalani
ini. Pak Mdang tahu siapa saja target market IBC saat ini?
Yang pasti kita targetnya memang keluarga, tapi sekarang sudah
mulai kita targetnya ke katakanlah eksekutif muda, kaum-kaum
muda yang sekarang banyak menjadi pengusaha muda sukses ya,
kaum muda yang sudah usaha di kota-kota besar, dengan begitu
kita juga dipromosikan dengan mereka kalau kita ada jalinan baik.
Apalagi salah satnya kita lewat media Facebook ini, kebanyakan kan
dari media Facebook kaum muda yang lebih menggunakan itu, kita
coba kea rah sana juga. Ya mudah-mudahan lah karena kaum muda
kan lebih panjang masa kesuksesannya.

17.

Berarti target marketnya menjadi berubah ya dari IBC yang dulu
dengan IBC yang sekarang?
Iya betul, seiring waktu lah. Seiring perkembangan di bidang kuliner
sendiri ya katakanlah jalur-jalur utama yang kita incar, sekarang kan
daerah-daerah mulai berkembang.

18.

Target market yang ada sekarang jadi keluarga dan eksekutif
muda. Ditambah target market jadi ke eksekutif mudakarena
munculnya Facebook IBC atau memang sebelum ada Facebook
sudah meluas ke eksekutif muda?
Ya, pertama karena Facebook. Kedua, kita melihat banyaklah dari
kalangan muda khususnya di Indonesia sekarang sudah banyak
eksekutif muda yang semakin berkembang dan semakin banyak.

19.

Kalau dilihat dari media sosial yang IBC punya, ada Facebook,
Instagram,

juga

twitter.

Saya

lihat

Facebook

IBC

lebih

cenderung banyak pelanggan yang merespon. Menurut Bapak,
mengapa

IBC

menjadi

fokus

ke

Facebook

mengimplementasikan media sosialnya?
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dalam

Hmm.. Mungkin untuk hal ini saya kurang begitu paham betul ya.
Ada yang lebih paham khususnya Pak Juanda terus ada juga tim
nya mungkin yang lebih mengamati itu.
20.

Ok.

Berarti

untuk

proses

penyusunan

program-program

diFacebook, Pak Mdang kurang paham ya?
Iya, saya kurang paham di situ. Nanti ada Pak Juanda dan tim nya
yang lebih paham.
21.

Tapi kalau untuk pendanaan program event di Facebook IBC,
apa Pak Mdang tahu kisarannya berapa? Dan apa hadiahhadiah yang diberikan kepada konsumen?
Untuk itu saya juga kurang paham, Pak Juanda yang tahu itu.

22.

Ok. Lalu tugas Bapak di IBC apa? Dan usaha apa saja yang
sudah Bapak lakukan untuk kemajuan IBC?
Tugas saya sendiri, Alhamdulillah saya diberikan tanggung jawab
untuk menjalankan perusahaan IBC dalam mengawasi anak-anak,
mengontrol anak-anak, pengawasan dari mulai kebersihannya,
pelayanannya, persiapannya, dan juga sewaktu-waku saya juga
ditugaskan keliling outlet IBC. Tipe atau karakter saya yang
bertanggung jawab mungkin bagian manajemen dan direksi sudah
tahu seperi apa, itu kita jalanin yang selama ini menjalankan, karena
pekerjaannya sering berubungan dengan khususnya orang-orang
pemerintah. Selama ini sayajuga mempromosikan IBC di kn=antorkantor pemerintah untuk ke cabang-cabang IBC terdekat. Ke
depannya, saya harus menyisihkan waktu untuk bisa bersilahturahmi
dengan mereka nanti saya promosikan lagi.

23.

Kalau usaha Pak Mdang sendiri untuk memperluas pangsa
pasar IBC ke kalangan muda apa?
Pertama, kita memberikan kartu member dengan kaum-kaum
eksekutif muda yang biasa suka ajak relasi, tamu atau temantemannya. Kita mesti kasih member biar nanti datang lagi. Kedua,
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kita bisa memberikan undangan ke kantor-kantor, katakanlah IBC
ada opening, nah yang berdekatan dengan outlet kita, kita kasih
undangan makan biar bisa coba datang dengan relasi-relasinya.
24.

Ok. Kalau dari ke 21 cabang IBC, cabang mana yang paling
ramai kalangan muda dan mana yang paling sedikit?
Yang setau saya sekarang, paling ramai ke-1 di Bali dan ke-2 bisa di
bilang di Alam Sutera, yang ke-3 di Batu Tulis. Kalau di Surabya
sendiri itu, Waru yang bagus. Kalau yang paling sedikit mungkin dari
yang cabang paling pertama dari Cianjur, karena kotanya kota kecil
itu Cuma mengandalkan weekend saja.

25.

Ok. Berarti kondisi IBC saat ini rata-rata cukup ramai ya, hanya
di CIanjur saja yang kurang, begitu?
Ya, cenderung begitu. Karena memang ada pengaruh juga,
pengaruh kebijakan pemerintah dan pembangunan pemerintah. Dulu
kan belum ada tol CIpularang arah Bangung ke Jakarta. Nah
sekarang karena perkembangan jaman dan waktu, pemerintah bikin
jalan tol Bandung-Jakarta. Memang jadi lebih simple sih, tapi secara
tidak langsung kita kena dampak. Ya jadi itu salah satunya.

26.

Oh begitu.. Kalau resolusi untuk IBC di tahun ini ada gak, Pak?
Dan uda tercapai belum?
Kalau resolusi sendiri, selama ini belum ada resolusi yang pasti
seperti apa. Yang paling pasti kita berusaha yang terbaik, tahun ini
Alhamdulillah kita sudah buka cabang ke-21 di Batam. Insyaallah,
tahun besok juga kita rencana buka cabang di Bekasi, mudahmudahan ya terlaksana dengan lancar. Kalau resolusi secara
keseluruhan garis besar kita belum sih, pokokya paling penting kita
harus tetap selalu mempertahankan, menjaga kualitas, menjaga
pelayanan untuk kepuasan tamu. Itu yang paling pasti.

27.

Ok, baik kalau begitu. Terima kasih ya, Pak Mdang atas
waktunya. Semoga ini bermanfaat dan sukses selalu untuk IBC.
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Sama-sama. Terima kasih banyak juga dan mudah-mudahan dunia
Facebook, medi Facebook bisa lebih memperluas pasar kita, ya kita
harapkan seperti itu ya, mudah-muahan semua berjalan lancar.
Amin.
28.

Amin.
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