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Kami sedang bernegosiasi 
dengan produk merek lain.
Kurniadi Sulistyomo, Sekretaris 
Perusahaan PT Sarimelati Kencana Tbk

■RITEL ■MANUFAKTUR

Call center workers di 
mancanegara, seperti 
India, Filipina dan 

Republik Dominika merupa-
kan penerima outsource divi-
si customer service perusaha-
an-perusahaan besar asal 
Amerika Serikat, UK dan 
Australia. Merekalah yang 
berbicara via telepon dalam 
Bahasa Inggris ketika kita 
punya masalah dan perlu in-
formasi tentang berbagai 
produk dan kartu kredit.

Namun, dalam beberapa 
tahun di muka, mereka akan 
sangat berkurang bahkan pu-
dar sama sekali. Kok bisa? AI 
(artifi cial intelligence) dalam 
bentuk chatbot akan meng-
gantikan para customer servi-
ce di call center hingga ham-
pir 100%.

Saat ini, call center dibagi 
tiga berdasarkan medium-
nya: telepon, online chat dan 
chatbot. Yang terakhir itulah 
yang menggunakan AI.

Menurut riset Gartner 
dua tahun lalu, hanya seper-
tiga interaksi customer servi-
ce yang membutuhkan layan-
an manusia. Di masa depan, 
tentu angka ini akan mem-
bengkak.

Bagaimana cara kerja 
chatbot? Setiap skenario per-
tanyaan akan dibuatkan si-
mulasi dan jawaban berda-
sarkan best practices. 

Untuk itu, para chatbot 
designer yang mempunyai 
kemampuan berpikir analitis 
dan jauh ke depan, serta 
mampu mengkomunikasikan 
dalam struktur kalimat yang 
jelas, tepat dan tidak terlalu 
panjang. Penulis sendiri telah 
beberapa kali mendesain ja-
waban-jawaban chatbot un-
tuk beberapa perusahaan 
yang berbasis di Silicon Val-
ley. Dan ini merupakan salah 
satu bentuk assignment bagi 
penulis alias "chatbot desig-
ner" yang paling umum.

Dengan kata lain, bisnis 
call center bisa-bisa tinggal 
kenangan. Untuk pasar Indo-
nesia, call center masih sa-
ngat dibutuhkan saat ini, 
apalagi dengan maraknya e-
commerce marketplace yang 
tidak jarang membutuhkan 
interpretasi manusia yang 
dapat dijangkau konsumen.

Secara umum, chatbot 
mempunyai kelebihan yaitu 
tidak membutuhkan waktu 
tunggu seperti ketika dilaya-

ni oleh manusia via telepon 
atau web chat. Chatbot juga 
bekerja 24/7/365 tanpa henti 
sama sekali, sehingga layan-
an Anda kepada konsumen 
jauh lebih menyeluruh tanpa 
batasan geografi s.

Selain itu, untuk menggu-
nakan chatbot yang powered 
by AI, para konsumen tidak 
perlu mengunduh apapun ke 
gawai mereka. Penanya juga 
dapat menanyakan apa saja 
baik dalam bentuk teks mau-
pun gambar.

Chatbot bahkan dapat me-
nangkap dan menyarikan 
inti dari pertanyaan terlepas 
dari susunan kata dan kali-
mat serta perbedaan kosakata 
yang digunakan dengan tek-
nologi natural language pro-
cessing (NLP). Data dari ko-
munikasi terekam secara 
otomatis dan dapat diguna-
kan sebagai histori interaksi 
dengan konsumen untuk refe-
rensi masa depan.

Bagi startup-startup yang 
masih belum merekrut ba-
nyak tenaga kerja, chatbot 
akan sangat meringankan 
pekerjaan para customer ser-
vice staff dan resepsionis. 

Namun pekerja manusia 
jelas masih dibutuhkan untuk 
menyelesaikan hal-hal yang 
lebih rumit, misalnya hal-hal 
yang membutuhkan keputus-
an khusus.

Skrip chatbot sendiri per-
lu dipersiapkan dari awal 
dengan user interface (UI) 
yang baik. Beberapa hal pen-
ting yang perlu diperhatikan 
adalah sebagai berikut.

Pertama, buatkan FAQ 
yang jelas dalam buyer's jour-
ney (perjalanan pembeli dari 
saat pertama tiba).

Catat di setiap titik kon-
tak dengan situs Anda, apa 
saja yang dilakukan dan di-
pertimbangkan oleh visitor 
dari sekadar pengunjung 
hingga convert menjadi pem-
beli. Di setiap titik kontak 
tersebut, pastilah ada bebera-
pa pertanyaan. Catatkan per-
tanyaan-pertanyaannya dan 
berbagai variasi jawaban per 
pertanyaan.

Kedua, bangun narasi 
dengan percakapan alami. 
Chatbot dapat memulai per-
cakapan dengan sapaan-sa-
paan alami sebagaimana an-
tar manusia. Informasi tam-
bahan dapat menyertai 
sapaan. 

Bayangkan bagaimana 
Google Assistant dan Siri 
(Apple) menjawab. Informa-
tif dan bernarasi. Merekalah 
dua pionir chatbot yang da-
pat dijadikan benchmark.

Kini era chatbot telah 
tiba. Manusia akan semakin 
tersingkir. Namun kita tetap 
berperan dalam melayani 
customer secara langsung 
dan ketika membutuhkan ke-
putusan-keputusan humanis. 
Salam hangat. Bukan dari 
chatbot.                  ■

Call Center vs Artificial IntelligenceCall Center vs Artificial Intelligence

Jennie M. Xue, 
Kolumnis internasional serial 
entrepreneur dan pengajar 

bisnis, berbasis di California, 
aktif di blog JennieXue.com
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Starbucks Incar Bali 
Baru dan Kota Kecil
JAKARTA. PT Sari Coffee In-
donesia bakal terus menam-
bah jumlah gerai kopi Star-
bucks. Anak usaha PT MAP 
Boga Adiperkasa Tbk (MAPB) 
ini akan menggelar ekspansi 
ke daerah wisata, khususnya 
destinasi yang masuk dalam 
program pariwisata prioritas 
pemerintah, yakni 10 Bali 
Baru (lihat tabel). 

Selain itu, Starbucks akan 
menjamah sejumlah kota-kota 
kecil karena permintaan mu-
lai meningkat. Di daerah prio-
ritas wisata, Sari Coffee meng-
awali pembukaan gerai Star-
bucks di Labuan Bajo, Nusa 
Tenggara Timur, pada Mei 
2019. "Di 10 destinasi Bali 
Baru itu belum semuanya ada 
Starbucks, kami pelan-pelan 
akan masuk ke sana," ungkap 
Chief Marketing Offi cer Star-
bucks Indonesia, Liryawati, 
Selasa (1/10).

Manajemen Starbucks 
menganalisis permintaan kopi 
di kawasan wisata tersebut 
sangat besar. Apalagi, daerah 
wisata Bali Baru merupakan 
prioritas pemerintah yang 
membidik wisatawan domes-
tik menengah ke atas dan wi-
satawan mancanegara. Dari 
sisi penikmat kopi, kedua seg-
men pasar tersebut memiliki 
karakteristik cukup tinggi, 
yakni kopi berkualitas. "Dima-
na ada permintaan atas kopi 
berkualitas, maka wilayah 
tersebut potensial bagi Star-
bucks," ujar Liryawati.

Sari Coffee masih meraha-

siakan gerai baru yang akan 
berdiri di daerah wisata. Na-
mun secara umum, CEO Star-
bucks Indonesia, Anthony 
Cottan, menyebutkan pada 
kuartal keempat tahun ini 
mereka akan membuka 10 
gerai baru. "Jadi mungkin 
kami akan menutup tahun ini 
dengan total 430 gerai," ung-
kap dia.

Selain daerah wisata, Star-
bucks akan menyasar sejum-
lah kota kecil. Pada akhir Juli 
tahun ini, Starbucks hadir di 
Bogor. Sebulan kemudian 
atau Agustus, gerai Starbucks 
yang kedua juga hadir di Lam-
pung. "Setiap tahun, kami se-
lalu menambah 50 gerai sam-
pai 70 gerai. Selain kota-kota 
besar, kami mulai masuk ke 
kota kedua," kata  Liryawati. 

Sari Coffee menilai pasar 
kedai kopi cukup besar. Oleh 
karena itu, Starbucks akan 
terus ekspansi. "Kami tak per-
nah lelah ekspansi baik secara 
produk, inovasi maupun ge-
rai," lanjut Liryawati.

Hingga kuartal ketiga tahun 
ini, Starbucks memiliki 421 
gerai di Indonesia. Berdasar-
kan catatan KONTAN, MAP 
Boga Adiperkasa mengaloka-
sikan dana belanja modal se-
besar Rp 270 miliar hingga Rp 
300 miliar untuk ekspansi ge-
rai. Manajemen MAP Boga 
mengalokasikan dana paling 
besar untuk membuka gerai 
baru Starbucks.

Andy Dwijayanto

SUMBA. Mitsubishi Xpander 
di Vietnam melakukan prog-
ram penarikan kembali (re-
call) karena ada masalah sis-
tem pompa bahan bakar. 
Meski sama-sama buatan pab-
rik di Cikarang, Jawa Barat, 
Mitsubishi belum akan mela-
kukan recall atas Xpander di 
Indonesia. Hal ini lantaran 
belum ada keluhan dari para 
konsumen.

Penarikan  Xpander di Viet-
nam berlangsung sejak 1 Ok-
tober 2019 hingga 30 Septem-
ber 2021. Recall melibatkan 
14.051 unit Xpander buatan 
pabrik Mitsubishi Indonesia, 
Cikarang, Jawa Barat, pada 
periode 14 Agustus 2018 hing-
ga 26 Agustus 2019.

Presiden Direktur PT Mitsu-
bishi Motors Krama Yudha 
Sales Indonesia (MMKSI) 
Naoya Nakamura menyatakan 
sudah mengetahui kabar pe-
narikan Xpander oleh distibu-

tor Mitsubishi di Vietnam. 
"Saat ini kami belum punya 
rencana recall di pasar Indo-
nesia," papar Naoya, Rabu 
(2/10).

Namun dia menyatakan 
komponen yang bermasalah 
pada Xpander di Vietnam juga 
terpakai di Indonesia. Meski 
demikian, sejauh ini MMKSI 
belum menerima keluhan dari 
konsumen. MMKSI akan me-
nunggu hasil penyelidikan 
penyebab masalah tersebut. 
"Kami tidak berharap terjadi 
di Indonesia, tapi jika ada ma-
salah, kami dengan senang 
hati akan langsung menang-
aninya," jelas Naoya.

Secara total, penjualan 
MMKSI ke tingkat diler hingga 
Agustus 2019 mencapai 83.209 
unit. Dari jumlah itu, lebih 
dari 50% berasal dari Xpander 
yang terjual 43.788 unit.

Ika Puspitasari 

KONTAN/Baihaki

Mitsubishi Xpander di Vietnam melakukan program penarikan 
kembali (recall) karena ada masalah sistem pompa bahan 
bakar. 

Xpander Indonesia 
Belum Akan Recall

OTOMOTIF■

JAKARTA. Produsen minum-
an berkarbonasi asal Amerika 
Serikat (AS), PepsiCo, bakal 
hengkang dari pasar Indone-
sia pada pertengahan Oktober 
tahun ini. PT Anugerah Indo-
food Barokah Makmur (AIBM) 
dan PepsiCo Inc (PepsiCo) 
sepakat mengakhiri kontrak 
mulai 10 Oktober 2019. 

Lantaran Anugerah Indo-
food tak lagi memproduksi 
dan mendistribusikan produk 
minuman berwarna biru ter-
sebut, maka sejumlah peritel 
makanan siap saji yang men-
jadi mitra Pepsi di Indonesia 
bakal mencari pengganti.

PT Sarimelati Kencana Tbk, 
pemilik gerai Pizza Hut, se-
dang mencari calon pengganti 
merek minuman soda terse-
but. Selama ini, Pizza Hut me-
mang menghidangkan minum-
an Pepsi bagi pelanggan.

"Kami sedang bernegosiasi 
dengan produk merek lain," 
ungkap Kurniadi Sulistyomo, 
Sekretaris Perusahaan PZZA, 
kepada KONTAN, Kamis 
(3/10). Namun dia belum me-
merinci merek lain itu.  Mana-
jemen PZZA hanya menyata-
kansudah menjalani negosiasi 
kurang lebih sebulan setelah 
Pepsi menginformasikan ren-
cana keluar dari Indonesia.

Perkiraan tenggat waktu 
produk Pepsi tersedia di gerai 
Pizza Hut, menurut Kurniadi, 
kemungkinan pada akhir Ok-
tober ini. Namun Pizza Hut 
tak ingin membiarkan produk 
soda kosong karena permin-
taannya masih besar. Saat ini 
PZZA memiliki 484 gerai dan 
tak merasa cemas jika ada 
peralihan produk. 

Nasib serupa dialami PT 
Fast Food Indonesia Tbk 
(FAST), pemilik gerai KFC, 
yang tidak lagi bisa menyedia-
kan Pepsi  di gerainya. "Pepsi 
akan berhenti distribusi ke 
KFC mulai pertengahan Okto-
ber ini. Nanti KFC akan me-

makai produk soda yang lain," 
ungkap Justinus Dalimin, 
Direktur PT Fast Food Indo-
nesia Tbk, kepada kompas.
com. Fast Food memiliki 729 
gerai KFC yang tersebar di 
Indonesia.

Justinus mengemukakan, 
saat ini manajemen FAST se-
dang mengatur peralihan dari 
minuman Pepsi ke minuman 
merek lain. "Sekarang kami 
sedang mengatur peralihan. 
Pihak Pepsi juga sudah berita-
hu kami (berhenti menyup-
lai)," ucap dia.

Prospek bisnis
Hengkangnya merek soda 

global tersebut menyebabkan 
industri minuman di dalam 
negeri menjadi sorotan. Ketua 
Asosiasi Industri Minuman 
Ringan (Asrim), Triyono Prid-
josoesilo, menyebutkan pasar 
segmen minuman soda masih 

dapat tumbuh di bawah 5% 
pada tahun ini. 

"Saya mengamati pasar seg-
men ini cenderung bertum-
buh, mungkin (Pepsi) pro-
blemnya ada di strategi inter-
nal saja," sebut dia kepada 
KONTAN, Kamis (3/10). 

Secara umum, porsi per-
mintaan segmen minuman 
soda terbilang kecil, yakni se-
kitar 3%-4% dari total volume 
penjualan minuman kemasan 
yang mencapai sekitar 33 mili-
ar liter hingga 36 miliar liter 
per tahun. 

Triyono mengakui, secara 
total pasar minuman kemasan 
melambat. Laju bisnis sampai 
Agustus tahun ini fl at alias ti-
dak naik maupun turun. Pele-
mahan penjualan dialami ritel 
tradisional, yang menyum-
bang 60%-70% dari total volu-
me penjualan. Sedangkan ritel 
modern tumbuh, meski segi 
volumenya tidak besar.    ■

Ritel Cari Pengganti Pepsi
Setelah Pepsi hengkang, peritel makanan siap saji bernegosiasi dengan merek minuman lain

Agung Hidayat

Diler Pertama di Kalimantan

Dok. Tata

Presiden Direktur Tata Motors Distribusi Indonesia (TMDI) Biswadev Sengupta (tengah), Direktur Utama Intraco Group 
Petrus Halim (kiri) dan Komisaris Utama Pratama Wana Motor (PWM) Intraco Group Eddy Rodianto, selaku mitra diler 
Tata Motors di Balikpapan, berbincang di depan Tata Prima 2528.K setelah peresmian diler 3S (Sales, Service, Spare part) 
Tata Motors pertama di Kalimantan, Kamis (3/10). Di Kalimantan, TMDI akan memasarkan empat produk kendaraan 
niaga yakni truk Tata Prima 2528.K, Tata Ultra 1014, Tata Xenon DC (Double Cabin) dan Tata LPT 913. 

Destinasi Wisata Prioritas (10 Bali Baru)

Destinasi Proyeksi 
Wisman

Proyeksi Devisa 
(US$ Juta)

Borobudur, Jawa Tengah 2.000.000 2.000

Mandalika, NTB 1.000.000 1.000

Labuan Bajo, NTT 500.000 500

Bromo-Tengger-Semeru, Jawa Timur 1.000.000 1.000

Kepulauan Seribu, DKI Jakarta 500.000 500

Danau Toba, Sumatra Utara 1.000.000 1.000

Wakatobi, Sulawesi Tenggara 500.000 500

Tanjung Lesung, Banten 1.000.000 1.000

Morotai, Maluku Utara 500.000 500

Tanjung Kelayang, Belitung 500.000 500
Sumber: Kementerian Pariwisata

Perkembangan Penjualan Xpander 
ke Diler Tahun 2019 (unit)

Sumber: Gaikindo
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PROSPEK bisnis minuman kemasan masih mengalir lancar 
di Indonesia. Mengingat ceruk pasarnya masih luas, kom-
petisi di industri minuman kemasan cukup menarik dan 
bisa mendatangkan investasi baru. 

Ketua Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim), Triyo-
no Pridjosoesilo, menyebutkan pemain baru kemungkinan 
bakal memulai investasi pada awal tahun depan. "Semen-
tara kebanyakan investasi di bisnis minuman masih diisi 
para pemain lama," kata dia.

Asrim sempat mematok pertumbuhan bisnis minuman 
kemasan di kisaran 3% pada tahun ini. Namun berkaca 
pada perolehan saat ini, Triyono pesimistis industri bakal 
meraih target itu. Ia enggan menyebutkan proyeksi terba-
ru, karena sedang mengkaji pasar dan produsen lainnya. 

Sementara investasi terbaru datang dari PT Coca Cola 
Amatil Indonesia yang menambah 38 lini produksi di bebe-
rapa pabrik. Namun manajemen Coca Cola enggan meng-
abarkan nilai investasi baru tersebut. 

Kementerian Perindustrian mencatat, realisasi investasi 
sektor industri minuman di semester I-2019 mencapai Rp 
1,43 triliun untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) 
dan US$ 68,72 juta penanaman modal asing (PMA).         ■

Investasi di Tahun Depan


