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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana hubungan yang terjadi baik antara atasan dan karyawan dan karyawan 

dengan karyawan ? 

2. Bagaimana hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat ? 

3. Adakah Sumber Daya Alam (SDA) yang dibutuhkan untuk menjalankan 

perusahaan ini? Jika ada apa saja? 

4. Bagaimana PT.kita Bisa mengelola SDA yang ada tersebut? 

5. Bagaimana dampak adanya PT. Kita Bisa Indonesia bagi masyarakat sekitar? 

6. Bagaimana suasana yang terjadi ditempat kerja ? / suasana yang seperti apa yang 

ingin diciptakan pengelola agar tempat kerja menjadi tempat yang nyaman? 

7. Pernahkan terjadi konflik antar pekerja ? 

8. Bagaimana cara perusahaan mengatasinya? 

9. Adakah acara liburan bersama dengan seluruh pekerja ? bagaimana cara 

perusahaan mengakrabkan para pekerja satu sama lain? 

10. Hal apa yang melatarbelakangi didirikannya PT.kitabisa? 

11. Bagaimana perusahaan dapat bekerja sama dengan mitra-mitra yang lain? 

12. Bagaimana arah dan harapan PT.kitabisa kedepannya? 

13. Bagaimana cara kitabisa.com meningkatkan kapabilitas platform agar dapat 

bersaing secara sehat dengan platfrom crowdfunding lainnya? 

14. Bagaimana manajemen keuangan kitabisa? 

15. Bagaimana sistem kedisiplinan yang diterapkan pada karyawan? 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Narasumber : Tim Kitabisa.com 

Tempat : Kantor Kitabisa.com, Jakarta Selatan 

Waktu  : 07 Agustus 2018 

 

No Isi Wawancara 

1 Peneliti : Bagaimana sejarah/latarbelakang didirikannya PT. Kita Bisa 

Indonesia? 

Narasumber : Founder Kitabisa.com – Alfatih Timur merupakan aktivis 

yang aktif di berbagai pergerakan sejak mahasiswa di UI. Setelah lulus, 

Timmy (sapaan akrab Alfatih) menjadi asisten Prof. Rhenald Kasali di 

Rumah Perubahan dan mulai mempelajari konsep social enterprise. Dari 

sana juga dia mulai bertemu banyak sosok penggerak sosial dan mengetahui 

bahwa penggalangan dana adalah salah satu masalah utama yang mereka 

alami. Di saat yang sama, website crowdfunding (penggalangan dana online) 

sedang marak di luar negeri dan Timmy melihat ini sebagai solusi yang juga 

bisa diterapkan di Indonesia. Terlebih crowdfunding sejatinya adalah konsep 

gotong royong yang juga nilai utama masyarakat Indonesia. Sebagai 

pengagum bung Hatta Timmy yakin nilai gotong royong jika digabungkan 

dengan teknologi digital akan menjadi sebuah kekuatan besar: Kitabisa.com. 

2 Peneliti : Apa visi dan misi serta value PT. Kita Bisa Indonesia? 

Narasumber : Kami ingin mengangkat value gotong royong melalui 

platform online. Kami percaya bahwa Indonesia bisa melakukan apapun 

dengan gotong royong. Selaras dengan ucapan Bung Hatta puluhan tahun lalu 

tentang sifat masyarakat Indonesia yang guyub, komunal, kolektif dan gemar 

gotong royong. 

http://kitabisa.com/
http://kitabisa.com/
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3 Peneliti : Bagaimana struktur organisasi yang diterapkan di PT. Kita Bisa 

Indonesia? 

Narasumber :  Struktur ya sebenarnya pada umumnya, ada penasehat, CEO, 

dan jajarannya staf, gitu sih seperti layaknya perusahaan gak ada yang beda 

atau aneh. 

4 Peneliti : Berapa karyawan yang dipekerjakan di PT. Kita Bisa Indonesia? 

Narasumber : Keseluruhan ada 50-an pekerja mulai dari CEO hingga staf 

konsultan campaign. 

5 Peneliti : Adakah Sumber Daya Alam (SDA) yang dibutuhkan untuk 

menjalankan perusahaan ini? Jika ada apa saja? 

Narasumber : Untuk saat ini tidak ada, karna kami bergerak di  bidang 

teknologi. 

6 Peneliti : Bagaimana PT. Kita Bisa mengelola SDA yang ada tersebut (poin 

5)? 

Narasumber : - 

7 Peneliti : Bagaimana suasana yang terjadi ditempat kerja? 

Narasumber : Suasana sangat friendly baik sesama karyawan atau dengan 

atasan. Kami di kantor seperti sahabat dan tidak kaku dalam menjalankan 

masing-masing tugas.  

8 Peneliti : Suasana seperti apa yang ingin diciptakan pengelola (founder) agar 

tempat kerja menjadi tempat yang nyaman? 

Narasumber : Ya yang begitu tadi friendly tidak ada kesenjangan,  walaupun 

posisi jabatan atasan dan bawahan tapi untuk bekerja koordinasi dan yang 

lainnya kami bisa sangat dekat dan nyaman. 

9 Peneliti : Pernahkan terjadi konflik antar pekerja?  

Narasumber : Ya untuk konflik serius tidak ya, hanya saja konflik-konflik 

ringan yang tidak terlalu membuat resah. Biasanya bersifat candaan aja sih 

untuk mengakrabkan dan mencairkan suasana gitu aja. 
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10 Peneliti : Bagaimana cara perusahaan mengatasinya (Poin 9)? 

Narasumber : Ya kalo ada sedikit cekcok gitu walau ringan biasanya kami 

pulang kerja makan malam bareng, ngobrol bareng, bercandaan bareng gitu 

udah cair lagi suasananya. Ya mungkin karna friendly tadi ya, jadi gak 

tegang, apalagi kami masih muda semua, jadi cocoklah generasi milenial 

semua. Kan ada grup whatsapp juga, jadi bisa chating seru-seruan kirim video 

lucu artikel lucu kadang-kadang juga kirim foto-foto karyawan paparazi gitu 

jadi ya seneng aja jadi keluarga baru yang menyenangkan. 

11 Peneliti : Bagaimana cara perusahaan mengakrabkan para pekerja satu sama 

lain? 

Narasumber : Ya itu tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, gak ada 

kesenjangan, ada grup WA, main bareng, makan bareng, kadang curhat-

curhatan bareng, sampe nonton film drama korea kadang pas jam istirahat. 

12 Peneliti : Adakah acara liburan bersama dengan seluruh pekerja ?  

Narasumber : Kalo dari kantor setahun sekali ya, tapi kalo yang 

unconditional itu bisa kapan aja sih sebenrnya, malemnya pulang ngantor 

terus besoknya kerja kita juga bisa main bareng gitu sih. 

13 Peneliti : Bagaimana hubungan antara perusahaan dengan masyarakat 

setempat ? 

Narasumber : Kalo untuk masyarakat spesifik mungkin gak terlalu terlihat 

ya, karna kantor kami di tengah kota jadi kanan kiri depan belakang ya udah 

kantor-kantor lain dan ruko-ruko pedagang. Tapi untuk masyarakat umum itu 

sangat dapat merasakan adanya kitabisa.com ya terutama untuk membantu 

penggalangan dana, segala kesulitannya bisa mendapatkan keringanan, 

malah bahkan ada juga yang tidak sedikit mendapatkan kelebihannya atau 

dampaknya jadi berkelanjutan. 

14 Peneliti : Maksudnya dampak berkelanjutan seperti apa? 
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Narasumber : Ya jadi misal untuk bantuan sosial ya, panti asuhan atau 

korban bencana gitu setelah penggalangan dana ya mereka tetap 

mendapatkan santunan dari masyarakat dan tidak melalui kami lagi, jadi yang 

mau berdonasi langsung menemui mereka-mereka untuk ngasih bantuannya. 

15 Peneliti : Bagaimana dampak adanya PT. Kita Bisa Indonesia bagi 

masyarakat sekitar? 

Narasumber : Ya kalo ini gak bisa spesifik kita jawab ya, karna yang 

merasakan sebenarnya kan masyrakat, tapi untuk biasanya kalo ada testimoni 

atau laporan yang masuk ke kami ya mereka sangat terbantu tertolong 

merasakan adanya kemudahan untuk membantu atau mendapatkan bantuan. 

16 Peneliti : Bagaimana sistem kedisiplinan yang diterapkan pada karyawan? 

Narasumber : Kalo yang spesifik atau formal gak ada ya, karna kan memang 

udah profesionalitas aja ya, udah kewajiban untuk datangtepat waktu, atau  

nyelesein tugas-tugas sesuai deadline, itu memang sudah tanggungjawab dari 

masing-masing individu aja. Tapi kalo untuk nonformalnya kadang-kadang 

minta traktiran gitu-gitu aja sih ya. 

17 Peneliti : Apakah PT. Kita Bisa Indonesia pernah menginisiasi pembuatan 

campaign untuk membantu para korban bencana alam atau orang-orang yang 

membutuhkan lainnya? Jika iya, bagaimana realisasinya? 

Narasumber : Untuk atas nama PT belum ya, tapi inisiasi perorangan oleh 

staf gitu pernah beberapa kali. Karna kami memang terfokus untuk 

memfasilitasi. 

18 Peneliti : Selain menjadi fasilitator, hal apa saja yang dilakukan kita bisa 

dalam membantu campaigner untuk menyelesaikan campaign-nya hingga 

tuntas? 

Narasumber : Sejauh ini hanya sebagai fasilitator dan memang itu adalah 

kami, fasilitator penggalangan dana. 



74 
 

 

19 Peneliti : Bagaimana cara kitabisa meningkatkan kapabilitas platfrom agar 

dapat bersaing secara sehat dengan platfrom crowdfunding lainnya? 

Narasumber : Kita selalu terbuka dengan semua masukan, baik dari para 

advisors kami, karyawan atau bahkan dari masyarakat, kami gak munafik dan 

menutup diri ya untuk hal begitu, karna kami tau bahwa pengembangan itu 

sangat dibutuhkan untuk persaingan, terlebih kami sudah sangat dipercaya 

jadi kami merasa lebih berat dalam hal tanggungjawab dan terus melakukan 

inovasi-inovasi baru. 

20 Peneliti : Bagaimna manajemen keuangan yang diterapkan di PT. Kita Bisa 

Indonesia? 

Narasumber : Kalo ini agak krusial ya, tapi intinya kami hanya menerima 

dana dari para donatur, dan dikenakan potongan 5% kecuali donasi untuk 

zakat dan bencana alam kami tidak mengenai persenan. Jadi murni misalnya 

500 juta ya 500 juta kami berikan. Tapi untuk yang lainnya yaitu tadi kena 

5% dan dananya kami gunakan untuk kebutuhan operasional kami. 

21 Peneliti : Bagaimana perusahaan dapat bekerja sama dengan mitra-mitra 

yang lain? 

Narasumber : Terkadanga kami yang meminta karna kita butuh mitra untuk 

berinovasi mengembangakan fitur, tapi terkadang mitra yang menumui kami 

untuk bekerjasama dan pada akhirnya terjadi perjanjian ya begitu. 

22 Peneliti : Hal apa saja yang menjadi kendala bagi Kita Bisa ketika akan 

dan/atau sedang menjalin kerjasama dengan para mitra? 

Narasumber : Ya terkadang beda visi misi ya jadi harus menyatukan frame 

dan pandangan. Terlebihnya tidak ada hambatan bersyukur berjalan aman 

dan lancar hingga saat ini. 

23 Peneliti : Jika terjadi hal demikian hambatannya, langkah apa yang dilakukan 

oleh perusahaan? 
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Narasumber : Jadi kami tidak ambil pusing ya, kita meeting kan rapat begitu 

menyelesaikannya meluruskannya hingga merucutt pada satu titi solusi yang 

akhirnya kami sepakati bersama. 

24 Peneliti : Bagaimana jika dalam suatu campaign terjadi donasi yang berlebih 

dari target yang ditentukan? 

Narasumber : Ya kami berikan keseluruhannya. Untuk tanggung jawab 

kelebihannya kami berikan sepenuhnya kepada pihak campaigner ya 

memang mereka yang mengelola. Dan tanggungjawab mereka juga untuk 

memberikan update laporan kepada para donaturnya. 

25 Peneliti : Bagaimana arah dan harapan PT. Kita Bisa Indonesia kedepannya? 

Narasumber : Kami ingin menjadi channel no 1 bagi orang yang ingin 

berdonasi dan untuk kebaikan. 

26 Peneliti : Menurut Kita Bisa, sejauh ini campaign apa yang paling menarik 

yang berada di halaman kampanye Kitabisa.com? 

Narasumber : Ada ya beberapa, seperti, Ribuan alumni IPB patungan 

memberangkatkan pedagang asongan, itu sih jiwa sosialnya tinggi ya 

memang benar-benar orang baik mereka. Bantu Tristan Alif “Messi-nya 

Indonesia” pergi ke Madrid, ini juga orang baik yang nasionalis karna kan itu 

membanggakan untuk Indonesia, gitu sih. 

27 Peneliti : Hal apa yang menjadi syarat atau ketentuan dalam pengkategorian 

(kategorisasi) yang berada di laman kitabisa.com? 

Narasumber : Itu otomatis sudah masuk dari judul terus deskripsi mengenai 

kampanyenya, jadi kami gak satu-satu bikin kategoriya. 
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WAWANCARA USER KITABISA.COM 

 

Interviewer (Ir) : Muhriza Ardiansyah 

Interviewee (Ie) : Bapak GW (User Kitabisa.com) 

 

Ir : Apakah bapak merupakan user atau pengguna jasa penggalangan dana kitabisa? 

Ie : Ya betul. Saya dan istri. 

Ir : Penggalangan dana apa yang bapak lakukan? 

Ie : Saya galang dana untuk pengobatan anak saya, tepatnya untuk biaya persalinan 

istri dan perawatan anak saya karena lahir prematur pada saat itu. 

Ir : Apa yang membuat bapak memutuskan untuk menggalang dana di kitabisa.com? 

Ie : Ya dulu, Singkat cerita yakni, ketika tanggal 28 September 2017 lalu, istri saya  

Ulfah yang sedang mengandung 32 minggu mengalami kejang mendadak dan 

kemudian tidak sadarkan diri. Saya langsung membawa istri saya ke Rumah Sakit 

terdekat sebab khawatir akan terjadi sesuatu apabila terlambat penangannya. Dokter 

memberikan rekomendasi untuk segera dilakukan operasi sectio cesar jika ingin 

nyawa ibu dan bayinya diselamatkan, saya mengiyakan dan operasi sudah dilakukan 

hari itu juga. Alhamdulillah bayi dan ibu selamat namun karena prematur dengan 

Berat Badan Lahir Rendah 1,880kg, Anak saya harus mendapatkan perawatan di 

ruang NICU untuk penanganan lebih lanjut. Tanpa BPJS (pihak RS tidak 

bekerjasama dengan badan BPJS), dan asuransi lainnya, biaya rumah sakit saat ini 

sudah diangka  IDR 45 Jutaan. Kemudian teman ada yang merekomendasikan untuk 

membuat penggalangan dana, karena tabungan saya belum cukup untuk menutupi 

biaya RS, akhirnya saya mengikuti saran beliau dan Alhamdulillah selama 
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penggalangan dana saya justru mendapatkan rejeki yang berlebih bisa digunakan 

untuk rawat jalan anak saya. 

Ir : Jadi dengan adanya kitabisa.com apa yang bapak rasakan? 

Ie : Wah, jujur saja saya sangat terbantu mas, sangat bersyukur Alhamdulillah, lewat  

kitabisa.com perantara Allah itu sangat nyata dan sangat bisa kami rasakan 

sekuluarga, dan saya yakin banyak orang di luar sana yang merasakan terbantu dan 

dimudahkan kesulitannya terutama perekonomian ya karna kan galang dana. 

Ir : Untuk bapak pribadi pernah merasa kecewa atas pelayanan dari kitabisa.com tidak  

pak? 

Ie : Wah, kalo saya sih tidak ya, untuk setiap tanggapan yang diberikan baik, sangat  

     baik malah, dan terbuka, cepat juga untuk segala prosesnya, mulai pengajuannya, 

sampai pencairan dananya, mudah, cepat, dan transparan ya kalo menurut saya. 

Ir : Baik pak, yang terakhir apa harapan bapak untuk kitabisa.com ke depannya dan  

pesan untuk para campaigner yang sedang berjuang untuk menggalang dana seperti 

bapak dulu? 

Ie : Harapannya ya, tetap selalu terbuka ya, tranparan, ramah pelayanan, cepat, dan  

mudah, tetap bisa membantu memfasilitasi kami rakyat kecil yang membutuhkan, 

membantu Indonesia intinya. Kalau untuk campainer harus tetap berusaha, tabah, 

berserah kepada Tuhan itu yang terpenting ya, karena itu kan kehendaknya kita 

diberi rejeki melalui kitabisa.com, dan jangan menyerah jika dana yang diharapkan 

belum terpenuhi. 
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Interviewer (Ir) : Muhriza Ardiansyah 

Interviewee (Ie) : Sdr. AGA (User Kitabisa.com) 

Ir : Apakah bapak merupakan user atau pengguna jasa penggalangan dana kitabisa? 

Ie : Iya, belum lama ini. 

Ir : Penggalangan dana apa yang AGA lakukan? 

Ie : Buat tanam pohon sih ya bakau gitu. 

Ir : Alasan apa yang membuat AGA menggalang dana di kitabisa.com? 

Ie : Ya. Kitabisa.com kan udah terkenal ya, terpercaya, semua orang juga taulah, udah  

banyak juga yang galang dana di situ. Waktu ke pulau seribu tuh kaya ada yang 

kurang, agak gersang gitu ya, dan pasti butuh pohon bakau lebih banyak lagi, tapi 

saya bingung gak punya cukup uang buat beli bakau, akhirnya saya sama teman-

teman bikin galang dana di situ gitu. 

Ir : Apa yang dirasakan ketika menjadi user kitabisa? 

Ie : Yang pasti senanglah ya karna bisa membantu dan bermanfaat apalagi buat 

lingkungan umum gitu yang jangka panjang dampaknya, tanam pohon kan lama ya. 

Ir : Apa harapan untuk kitabisa kedepannya? Dan pesan untuk para campaigner 

lainnya? 

Ie : Untuk kitabisa ditingkatkan terus pelayanannya, bingung ya soalnya menurut aku 

udah good banget sih buat overall, kerenlah kitabisa.com bisa kepikiran yang 

foundernya ciptain aplikasi kaya gitu bantu banget. 
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Ir : Nah kalo pesan untuk campaigner lainnya gimana nih? 

Ie : Ya apa ya, jangan nyerahlah dan jangan anggap campainer lain sebagai saingan 

kan rejeki udah ada yang ngatur gak bakal ketuker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


