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Data Center 
Colocation

Data Center Colocation menjadi salah satu 
layanan ICON+ untuk para pelanggannya berupa 
penempatan perangkat server dan network 
pelanggan dengan jaminan keamanan dan 
keandalan terbaik. 

Layanan ini penting bagi perusahaan yang belum 
memiliki ruang server atau memerlukan rak server 
tambahan guna menunjang operasional mereka. 

Reliabel

99,982% tingkat kepastian 
ketersediaan layanan per tahun 
didukung oleh Data Center Tier-3

Profesional 

Tim operasional dan support 
memiliki keahlian teknis yang tinggi. 

Terjamin

Kepastian dan kelancaran 

konektivitas dari dan ke data center.

3 Keunggulan



Memasuki pergantian tahun sejumlah wilayah di Jabodetabek harus 
berhadapan dengan banjir. Peristiwa ini seperti tidak terduga 

sebelumnya. Di beberapa titik banjir konon datang dengan waktu yang 
tiba-tiba dan cepat. 

Infrastruktur-infrastruktur penting tentu tak lepas harus merasakan 
dampak banjir ini. Gardu Induk PL Kembangan yang juga menjadi lokasi 
shelter Point of Presence (PoP) ICON+ misalnya, harus terkena banjir. 
Tapi kita bisa bernafas lega. Tindakan mitigasi risiko bencana banjir 
yang kita lakukan, yakni meninggikan base shelter dan genset, berhasil 
membuat PoP tersebut tetap beroperasi. Untuk hal ini, rasanya patut 
bagi kita memberi apresiasi kepada ICONers yang telah melakukan 
mitigasi-mitigasi semacam itu. 

Di sisi lain, banjir juga semakin menguatkan kerekatan kita sebagai 
sesama anak bangsa. Kepedulian ICON+ dan ICONers kepada para korban banjir diperlihatkan dengan uluran 
bantuan, mulai dari menyediakan tempat sebagai tempat mengungsi sementara, hingga penyaluran kebutuhan 
pokok kepada para korban banjir. 

Sekelumit cerita mengenai dua hal di atas bisa kita simak dalam edisi perdana ICON+NEWS di 2020 ini. Selain itu, 
edisi ini juga mengulas keunggulan e-SCM yang telah terbukti mampu mengefektifkan manajemen perencanaan 
pengadaan di entitas induk ICON+, PT PLN (Persero). 

Semoga soliditas dan solidaritas ICON+ akan terus mewarnai perjalanan ICON+ pada 2020 ini. 

http://www.iconpln.co.id/news/
iconews/
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Siaga Kala Banjir

Sigap Hadapi Bencana
ICON+ memastikan layanan kepada 
pelanggan tetap berjalan normal. Turut 
andil dalam menyalurkan bantuan bagi 
korban banjir.

Gegap gempita malam pergantian tahun telah 
usai. Namun, hujan deras yang mengguyur 

sejumlah kota di Indonesia sejak Selasa sore, akhir 
Desember lalu itu, tak kunjung reda. Hujan dengan 
intensitas lebat hingga Rabu pagi itu kemudian 
menimbulkan banjir di sejumlah wilayah di Indonesia, 
terutama wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, 
dan Bekasi (Jabodetabek). 

Bencana yang terjadi pada awal Januari lalu 
menyebabkan sebagian transportasi publik tidak 
dapat beroperasi. Sebanyak 349 titik aliran listrik 
dipadamkan. Banjir yang merendam wilayah 

Jabodetabek memiliki ketinggian bervariasi, mulai 
dari semata kaki hingga seleher orang dewasa. 
Ketinggian air sepaha orang dewasa juga merendam 
Gardu Induk PLN Kembangan, Jakarta Barat,  lokasi 
shelter Point of Presence (PoP) ICON+.  

Manager Bidang Pemeliharaan Ketenagalistrikan 
SBU Jakarta ICON+ Firza Halim menerangkan, 
meski Gardu Kembangan terendam banjir, shelter 
PoP beserta genset dalam kondisi aman. Jauh 
sebelum bencana datang, ICON+ telah membangun 
base shelter dan genset dengan ketinggian yang 
mencukupi sebagai mitigasi risiko dari bencana 

Pindai QR 
Code untuk 

membaca 
versi digital
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banjir. Tim Pemeliharaan ICON+ pun bergerak cepat 
memantau seluruh PoP saat terjadi bencana. 

“Kami memonitor seluruh PoP di wilayah SBU 
Jakarta dari NOC SBU dengan menggunakan aplikasi 
External Alarm untuk memastikan apakah terdapat 
PoP yang mengalami down,” terang Firza. 

Firza menambahkan, guna memastikan keselamatan 
pekerja dan perangkat ICON+, serta pelayanan 
kepada pelanggan, Plt Direktur Service Excellence 
ICON+ Zulheldi meninjau langsung lokasi banjir. 
Dalam kunjungan tersebut, Zulheldi didampingi oleh 
GM SBU Jakarta ICON+ Sri Hadi Agustama, Manager 
Quality dan Performance ICON+ Faisal Taufiqsyam 
dan Manager Perencanaan Kapasitas ICON+ Edi 
Rahmadi.

Setelah memastikan seluruh perangkat ICON+ 
dalam kondisi baik, kata Firza, Plt. Direktur SE ICON+ 
menginstruksikan agar segera menghidupkan POP 
guna membantu menormalkan link telekomunikasi 
untuk kebutuhan Posko siaga banjir di Jakarta.

“Alhamdulillah dengan kesigapan tim teknik SBU 
Jakarta, PoP ICON+ di GI Kembangan dapat kembali 
normal. Fasilitas Telekomunikasi termasuk link Vcon 
untuk PLN pun kembali normal,” ucap Firza. 

Dalam inspeksi tersebut, lanjut Firza, Direktur 
SE juga mengintruksikan untuk membentuk 
tim sekaligus menyiapkan posko banjir guna 
memastikan semua layanan kepada pelanggan tetap 
berjalan normal. Selain itu, Zulheldi meminta kepada 
SBU Regional  Jakarta, khususnya yang bertugas di 
gardu Kembangan untuk tetap berkoordinasi dengan 
PLN setempat serta memonitor informasi seputar 
banjir dari media televisi. 

“Beliau juga meminta kepada seluruh ICONers 
yang bertugas di lapangan untuk tetap waspada, 
tetap menjaga keselamatan dan kesehatan selama 
bertugas,” terang Firza. 

Alhamdulillah dengan kesigapan 
tim teknik SBU Jakarta, POP 
ICON+ dapat kembali normal. 
Fasilitas Telekomunikasi 
termasuk link Vicon untuk PLN 
pun kembali normal

FIRZA HALIM
Manager Bidang Pemeliharaan 
Ketenagalistrikan SBU Jakarta ICON+
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Menyalurkan Bantuan bagi Korban Bencana

Kepedulian ICON+ kepada ICONers bukan sekadar 
memberi arahan menjaga keselamatan diri semata. 
Plt. Manager Bidang Hubungan Kelembagaan ICON+ 
Erna Pardede mengatakan, ICON+ memberikan 
bantuan sembako dan dispensasi tidak masuk kerja 
kepada ICONers yang mengalami musibah banjir.

Erna menambahkan, selain memberikan dukungan 
penuh kepada ICONers, ICON+ juga turut andil dalam 
menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Melalui 
dana perusahaan dan Dompet Amal Karyawan, 
ICON+ membeli sembako, obat-obatan, peralatan 
kebersihan, perlengkapan dan makanan bayi, serta 
batita untuk kemudian disalurkan kepada korban 
banjir. 

Penyaluran bantuan dilakukan selama empat hari, 
mulai dari 2-5 Januari 2020. Di samping itu, ICON+ 
juga bergerak cepat dengan menjadikan Aula Kantor 
ICON+ Mampang sebagai lokasi pengungsian. Warga 

yang mengungsi di kantor ICON+ diberikan bantuan 
berupa tempat tidur, makanan siap saji, pakaian, 
hingga obat-obatan. 

“Kami berharap bantuan yang diberikan dapat 
bermanfaat bagi penerimanya,” harap Erna.

Selain memberikan dukungan 
penuh kepada ICONers yang 
terkena dampak banjir, 
ICON+ juga turut andil dalam 
menyalurkan bantuan kepada 
masyarakat

ERNA PARDEDE
Plt. Manajer Hubungan 

Kelembagaan ICON+
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ICON+ Peduli ICONers

Awal tahun ini, sejumlah wilayah di 
Jabodetabek dan sekitarnya harus 

menghadapi musibah. Hujan deras pada malam 
pergantian tahun baru menimbulkan bencana 
banjir. Sebagian transportasi publik tidak dapat 
berfungsi. Aliran listrik di 349 titik dipadamkan. 

Banjir besar yang melanda wilayah Jakarta, 
Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini turut 
pula dialami oleh sebagian ICONers. Sebagai 
bentuk dukungan kepada ICONers, ICON+ 
menempuh sejumlah cara, mulai dari memberi 
dispensasi berupa hari libur hingga mengunjungi 
sekaligus memberi bantuan sembako kepada 
ICONers.

Bentuk Kepedulian 
Perusahaan Terhadap
Karyawan
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EPPY PURNAMA
Sales Assistant Div. Kinerja penjualan 
Non Aplikasi Ketenagalistrikan

BAIHAQI
Security

NUR ALIM
Engineer Service Change 
Jaringan VSAT & QA

“Rumah saya yang berada di Mampang mulai 
kebanjiran pada pukul empat pagi. Saat akan 
berangkat kerja pada pagi hari, banjir kembali 
meluap hingga sepinggang orang dewasa. Tidak 
lama setelah itu ketinggian air telah mencapai dada. 
Selain rusak karena terendam banjir, beberapa 
perabotan di rumah hanyut terbawa air. 

Sebagian warga kemudian mengungsi ke musala 
dan kantor ICON+ Mampang. Manajemen ICON+ 
mengizinkan kantor ICON+ Mampang dijadikan posko 
pengungsian. Warga yang mengungsi kemudian 
diberikan makanan siap saji, obat-obatan, selimut, 
hingga tempat tidur. Dua hari setelahnya, ICON+ 
membagikan sembako kepada warga yang terkena 
musibah banjir. 

Sebagai ICONers sekaligus korban banjir, saya 
berterima kasih kepada ICON+ yang telah 
memberikan sembako dan keringanan dua hari 
libur. Saya mengucapkan ribuan terima kasih karena 
ICON+ telah Warga Kuningan Barat, khususnya warga 
RW 01.”

“Musibah banjir yang saya alami terbilang cukup 
parah. Daerah perumahan saya di Bekasi mengalami 
kebanjiran hingga seleher orang dewasa. Selain saya, 
ada ICONers lainnya, rumahnya tidak terlalu jauh dari 
rumah saya, mengalami musibah yang lebih parah. 

Dalam kondisi banjir yang tidak memungkinkan saya 
bekerja, ICON+ memberi dispensasi berupa dua hari  
libur. Keringanan itu yang diberikan ICON+ kepada 
seluruh ICONers yang mengalami kebanjiran. ICON+ 
juga memberikan bantuan sembako. 

Bagi saya, bantuan yang diberikan ICON+ merupakan 
kepedulian dan perhatian perusahaan kepada 
karyawan. Harapan saya, bantuan semacam ini lebih 
ditingkatkan lagi di kemudian hari. Selain barang, 
ICON+ perlu memberikan bantuan moril sebagai 
dukungan untuk menguatkan ICONers yang terkena 
musibah.”

“Sebagai daerah yang selalu mengalami kebanjiran 
setiap musim hujan datang, sebagian rumah di 
Kelurahan Rambutan telah ditinggikan. Berkat itu, 
meski banjir datang, saya tidak pernah mengalami 
kebanjiran sejak 2006. 

Namun derasnya hujan pada malam pergantian 
tahun baru itu membuat saya dan warga kemudian 
bersiaga. Kami berjaga hingga pukul dua dini hari. 
Baru saja memutuskan istirahat, banjir tiba-tiba 

datang. Debit air yang cukup besar langsung 
menerjang ke dalam rumah. Ketinggian air di depan 
rumah mungkin mencapai 1,5 meter. Kami pun 
terisolasi dalam keadaan listrik padam dan matinya 
air PAM. 

Dalam kondisi banjir seperti itu, ICON+ memberikan 
keringanan berupa dua hari libur kepada ICONers 
yang mengalami musibah banjir. Selain itu, ICON+ 
juga memberikan bantuan berupa sembako. Saya 
mengucapkan terima kasih atas atensi yang 
diberikan ICON+ kepada saya.”

Ribuan Terima Kasih
kepada ICON+

Wujud Empati 
Perusahaan

Atensi ICON+
kepada ICONers
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e-SCM telah memasuki versi 1.6. Secara berkala, 
e-SCM terus mendapat perbaikan/maintenance, 
termasuk bila ada masukan-masukan dari user. 

Inisiasi e-SCM sendiri dimulai pada Juni 2018. Tak 
perlu lama, pada triwulan I 2019, aplikasi ini telah 
siap diimplementasikan dan mulai digunakan untuk 
perencanaan pengadaan material tahun 2020. “Ide 
awal e-SCM merupakan inisiatif ICON+ yang saat itu 
melihat dari sisi perencanaan material yang sifatnya 
manual,” jelas Putut. 

Lebih Transparan

Sebelum ada aplikasi e-SCM, proses perencanaan 
pengadaan memang dilakukan secara manual 
dari tiap unit PLN. Hal ini terkadang menimbulkan 
kendala dari sisi rekapitulasi. Proses pemantauan 
tingkat penyerapan alokasi material yang dipesan 
setiap unit pun terkadang mengalami kesulitan. 

Putut menjelaskan sistem operasional e-SCM 
dimulai dari perencanaan kebutuhan material 
per tahun dari tiap unit PLN yang diajukan ke PLN 

e-SCM PLN

MONITORING 
KEBUTUHAN DISTRIBUSI 
SECARA REALTIME

Hadirnya e-SCM diharapkan mampu 
memberikan kemudahan, kecepatan, dan 
pengawasan lebih efisien.

Electronic Supply Chain Managamenet (e-SCM) 
merupakan aplikasi perencanaan pengadaan 

kebutuhan material. Aplikasi ini dikembangkan oleh 
ICON+ dan digunakan oleh PLN untuk membantu 
manajemen dalam mengontrol material yang 
dibutuhkan oleh unit-unit PLN. Lewat aplikasi ini, 
user aplikasi ini dapat melakukan pemantauan atau 
monitoring alokasi, Surat Permintaan Barang (SPB), 
maupun stok material di unit-unit PLN. 

Seperti disampaikan Dodik Gunawan, Plt. Manager 
Bidang Solusi TI & Implementasi Ketenagalistrikan 
ICON+, ada sejumlah fungsi strategis dari e-SCM. 
Di antaranya ialah monitoring material beserta 
variannya. Lewat monitoring ini, manajemen akan 
mengetahui stok material yang sudah terintegrasi 
dengan aplikasi gudang online dan dapat melihat 
secara detail kuantitas stok di setiap wilayah. 

Dodik mengatakan, dalam aplikasi ini, setiap unit 
PLN di seluruh dunia akan melaporkan kebutuhan 
mereka setiap tahun kepada Divisi e-SCM PLN di 
Kantor Pusat. Ini dilakukan setiap awal tahun, di 
mana PLN Pusat akan meminta rencana kebutuhan 
selama satu tahun ke depan dari tiap unit PLN. 
Daftar inilah kemudian dipakai menjadi dasar 
perencanaan pengadaan. 

Putut Ajeng Fitasari, Plt. Supervisor Customer 
Solution II B ICON+ menambahkan, e-SCM sendiri 
telah berjalan selama satu tahun. Sampai hari ini, 

Putut Ajeng Fitasari
Plt. Supervisor Customer 

Solution II B ICON+

Pindai QR 
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Pusat. Setelah disetujui dan masuk ke pengadaan, 
kemudian ada kontrak yang diinput. Divisi e-SCM 
PLN Pusat akan mengalokasikan kebutuhan tiap unit 
PLN. Selanjutnya tiap unit PLN akan menentukan 
kebutuhan tiap bulannya. Setelah alokasi selesai, 
jika nanti ada kebutuhan barang dari unit, maka 
unit akan mengirimkan SPB yang akan terpantau di 
e-SCM.

Di samping itu, aplikasi e-SCM ini juga dapat 
memantau apakah permintaan nilai material dan 
jumlahnya sesuai dengan yang tercantum di kontrak. 
Divisi e-SCM sangat terbantu untuk merencanakan 
atau memproyeksikan jumlah pengadaan material 
tiap tahun. Selain itu bisa melihat grafik tren untuk 
material dan penyerapannya secara real-time. 

“Jangan sampai material banyak terkontrak tapi 
penyerapan sedikit, dan sebaliknya jangan sampai 
kebutuhan banyak tapi yang terkontrak sedikit,” kata 
Putut.

Untuk sementara ini, kata Dodik, aplikasi e-SCM 
masih hanya terbatas digunakan untuk perencanaan 
pengadaan kebutuhan distribusi saja. Tapi ke depan 

diharapkan aplikasi e-SCM sudah bisa memenuhi 
untuk perencanaan kebutuhan transmisi.

“Selain menambahkan kebutuhan transmisi, target 
ke depan kita bisa integrasikan dengan aplikasi 
yang sudah ada seperti aplikasi Gudang Online 
dan aplikasi e-Proc. Kita masih mempelajari dan 
melihat seberapa besar dampaknya dan harus ada 
perencanaan matang,” tambahnya.

Putut berharap, dengan adanya e-SCM tiap unit PLN 
bisa lebih transparan dalam pengajuan kebutuhan. 

“PLN ingin supaya seluruh material terserap. Kalau 
misalnya material kurang tetapi kebutuhan banyak, 
tentu akan menghambat bisnis di PLN. Sebaliknya, 
jika kebutuhan sedikit namun material banyak 
tentu akan banyak barang yang menumpuk di 
gudang. e-SCM bisa memantau karena persetujuan 
kebutuhan tahunan dilakukan secara berjenjang 
dari unit oleh General Manager lalu ke regional dan 
kemudian ke Pusat,” pungkasnya.  

Ide awal e-SCM merupakan 
inisiatif ICON+ yang saat itu 
melihat dari sisi perencanaan 
material yang sifatnya manual.

Dodik Gunawan
Plt. Manager Bidang Solusi TI & 
Implementasi Ketenagalistrikan ICON+
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Banjir

BUKAN 
PERSOALAN
REMEH

Tak hanya 
melumpuhkan suatu 
kota dan infrastruktur 
di dalamnya, banjir 
juga bisa menjadi 
bencana yang menelan 
banyak korban jiwa.

Meski terbilang “rutin” dilanda banjir, bukan 
berarti kewaspadaan terhadap banjir harus 

menjadi longgar. Tidak ada istilahnya “santai-santai 
saja” menghadapi melimpahnya air di tempat yang 
tidak semestinya. Catatan sejarah memberi tahu 
kita, pada suatu waktu di suatu tempat, banjir bisa 
berubah menjadi megabencana yang menimbulkan 
korban tak terperi. 

Ketika gelombang banjir meluap dan menjalar di 
lorong-lorong dan lantas merendam jalan-jalan, kita 
tahu, saat itu sejumlah infrastruktur akan menemui 
kelumpuhan. Jalan-jalan menjadi tidak mungkin 
lagi dilintasi. Mobilitas orang dan barang akan 
terhambat yang bisa berbuntut panjang. Saluran 
listrik kemungkinan besar akan mati. Semakin lama 
banjir merendam, semakin lama pula listrik akan 
padam. Ini, lagi-lagi bisa menimbulkan dampak tak 
baik. Jalur komunikasi pun akan menjadi sangat 
terbatas yang bisa membuat penanganan banjir 
menjadi sulit berlipat-lipat.

Berikut sejumlah banjir yang menimbulkan banyak 
korban di beberapa tempat di dunia. Tidak dengan 
maksud untuk “memperlombakan”, melainkan untuk 
menjadi bahan pelajaran kita.

TEROPONG10



Banjir Bandang dan Longsor di Venezuela 

Sebagian dari kita mungkin masih mengingat peristiwa 
memilukan ini. Pada pertengahan Desember 1999, wilayah 
Vargas, Venezuela, terendam banjir lumpur dan longsor. 
Bencana ini datang setelah hujan dengan intensitas besar 
turun di sejumlah wilayah di Venezuela. Catatan yang ada 
menyebutkan, wilayah Vargas harus kehilangan 10 persen 
penduduknya lantaran meninggal dunia. Ditaksir kerugian 
mencapai lebih dari Rp40 triliun. Jaringan jalan, infrastruktur 
listrik dan telekomunikasi, tak berfungsi.

Banjir Banqiao, Tiongkok 

Banjir yang terjadi pada 1975 ini tidak sepenuhnya merupakan 
akibat dari curah hujan yang amat tinggi. Ada faktor human 
error dalam pembangunan waduk raksasa di Bangqiao ini. 
Waduk yang memang diperuntukkan untuk menampung curah 
hujan itu ternyata tidak sekuat yang diperkirakan. Banjir akibat 
jebolnya dam ini mengakibatkan korban jiwa mencapai 170 ribu 
orang. Yang parah, banjir ini juga meluas hingga ke kota-kota di 
sekitarnya. Kerugian diperkirakan mencapai Rp6,6 triliun. 

Banjir Delta Sungai Merah, Vietnam 

Sungai Merah di Vietnam Utara pernah meluap pada 1971. 
Tak ada catatan pasti mengenai jumlah korban. Sebuah 

perkiraan menaksir jumlah “ratusan ribu”. Bagi Vietnam, 
banjir ini menambah derita akibat perang yang saat ini tengah 

berlangsung. Curah hujan tinggi yang turun di wilayah tersebut, 
membuat sungai tak sanggup lagi menampung air. Yang 

memilukan, banjir juga merendam sebagian besar wilayah 
pertanian yang menyebabkan kegagalan panen. Pascabanjir, 

derita berikutnya adalah kelangkaan bahan pangan.

Picture : globalenergy-news.com

Picture : wikimedia.org

Picture : www.ozy.com 

Picture : www.toptenz.net

Banjir Sungai Kuning, Tiongkok

Perkiraan korban jiwa dalam banjir yang terjadi pada 1887 ini 
mencapai 900 ribu hingga 2 juta orang. Tak mengherankan bila 

Sungai Kuning kemudian juga dijuluki “Kesedihan Tiongkok”. Yang 
membuat semakin parah, banjir merendam lahan pertanian yang 

menyebabkan bahan makanan menyusut drastis

TEROPONG 11



Keindahan alam yang memesona, kekayaan dan 
keberagaman budaya, serta nilai-nilai sejarah 

yang dimilikinya, telah menempatkan Nusa Tenggara 
Timur sebagai Best Value Places to Visit dalam 
Best in Travel 2020 Competition yang dihelat Lonely 
Planet.

Dihimpun dari 600 ribu registered voters berusia di 
atas 18 tahun dan beberapa aspek penilaian seperti 
pengalaman dan petualangan terbaik, pulau-pulau 
di NTT dianggap sebagai rumah bagi pantai-pantai 
alami yang menyajikan ketenangan karena belum 
terlalu ramai tersentuh wisatawan. 

Penerbit digital yang bermarkas di Melbourne, 
Australia, ini mengatakan, NTT merupakan salah 
satu tempat menyelam terbaik di Indonesia. Berikut 
beberapa destinasi wisata yang wajib dikunjungi jika 
berlibur di NTT.

Lonely Planet menempatkan   sebagai 
destinasi wisata yang wajib dikunjungi 
pada 2020

Best Value Places to Visit 2020

Pesona Destinasi Dunia

di Timur 
Indonesia

Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur ini 
boleh dibilang paket lengkap destinasi liburan. 
Destinasi Wisata di Kupang memiliki ragam 
pilihan, mulai dari jajaran pantainya yang 
eksotis, keindahan pulau, goa-goa yang 
menawan, dan air terjunnya yang sejuk.

Beberapa destinasi wisata pantai yang terkenal 
di Kupang adalah Pantai Lasiana, Pantai Batu 
Nona, dan Pantai Tablolong. Keindahan air 
terjunnya terdapat di air terjun Oenesum dan 
air terjun Tesbatan. Salah satu destinasi wisata 
yang viral media sosial adalah Camplong Forest. 
Wisata ini menawarkan sensasi berendam di 
alam terbuka di kaki Gunung Fatuleu. 

Bukit yang tampak bergelombang bila ditatap 
dari kejauhan itu berwarna hijau pada musim 
hujan kemudian berubah menjadi kuning 
kecokelatan pada musim kemarau. Gradasi 
warna oranye ketika matahari terbenam 
membuat Bukit Wairinding semakin menawan. 

Pulau alor

Pulau Sumba

Dua destinasi favorit untuk menatap senja di di 
Pulau Sumba adalah Tanjung Mareha dan Pantai 
Walakiri. Suasana padang Afrika amat terasa ketika 
kita berada di Savana Puru Kambera. Lain lagi ketika 
mengunjungi Desa Adat Ratenggaro. Wisatawan bisa 
melihat makam atau kubur batu berusia ratusan 
tahun. 
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Rumah Pengasingan Bung Karno yang berlokasi 
di jalan Perwira,  tampak kokoh. Bangunan 
bersejarah itu kini difungsikan sebagai museum 
yang menggambarkan perjuangan Presiden 
Pertama Indonesia ketika diasingkan oleh 
Belanda. Tilas perjalanan Bung Karno juga 
terdapat di Taman Renungan. Di taman ini 
terdapat sebuah patung Bung Karno yang duduk 
sendirian di sebuah bangku panjang.

Selain wisata sejarah, Ende menawarkan wisata 
budaya melalui Museum Tenun Ikat. Museum 
ini menyuguhkan koleksi kain tenun tradisional  
berbagai motif seperti Mangga, Kelimara, Kembho. 
Soal keindahan alam, salah satu destinasi 
ternama adalah Danau Kelimutu. Tiga danau yang 
berada di puncak Gunung Kelimutu ini memiliki 
warna berbeda

ENDE

KUPANG

Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur ini boleh 
dibilang paket lengkap destinasi liburan. Destinasi 
Wisata di Kupang memiliki ragam pilihan, mulai dari 
jajaran pantainya yang eksotis, keindahan pulau, 
goa-goa yang menawan, dan air terjunnya yang 
sejuk.

Beberapa destinasi wisata pantai yang terkenal di 
Kupang adalah Pantai Lasiana, Pantai Batu Nona, 
dan Pantai Tablolong. Keindahan air terjunnya 
terdapat di air terjun Oenesum dan air terjun 
Tesbatan. Salah satu destinasi wisata yang viral 
media sosial adalah Camplong Forest. Wisata ini 
menawarkan sensasi berendam di alam terbuka di 
kaki Gunung Fatuleu

Kemashuran keindahan bawah laut pulau 
Babi membuat pulau ini menjadi lokasi ajang 
lomba foto bawah laut berskala internasional. 
Keindahan terumbu karang dan biota laut juga 
terdapat di Pulau Pemana. Di pulau ini bahkan 
pengunjung bisa berenang bersama ikan-ikan 
besar seperti hiu. 

Jika ingin beranjak sejenak dari wisata air, 
wisatawan bisa mendatangi Desa Koka. 
Pengunjung akan disambut dengan tarian 
penyambutan, melihat pembuatan kain tenun 
ikat, serta mencicipi hidangan tradisional. 

Sikka

JELAJAH 13



Peduli Banjir

Sinergi 
Membantu
Korban
ICON+ bersama 20 mitra kerja 
Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) bahu membahu memberikan 
bantuan logistik untuk masyarakat 
terkena dampak banjir.

Secara simbolis bantuan tersebut disampaikan 
langsung oleh Menteri Kominfo Johnny G. Plate 

kepada Suprapto, Kepala Sekretariat Pengelola 
Masjid Raya KH Hasyim Asy’ari, Semanan, Kalideres, 
Jakarta Barat. Bantuan logistik tersebut terdiri dari 
perlengkapan dan kebutuhan bayi, baju layak pakai, 
serta sembako. 

Johnny mengatakan, bantuan tersebut merupakan 
wujud solidaritas dan kesadaran sosial para mitra 

kerja Kominfo, untuk bersama-sama membantu 
warga korban banjir. 

“Ini ada masalah banjir. Kementerian Kominfo 
dalam rangka berbagi rasa dan berbela rasa dengan 
masyarakat ikut ambil bagian dalam membantu 
meringankan korban banjir. Bantuan-bantuan 
dari mitra kerja ini dikoordinasikan langsung oleh 
Kominfo. Bantuan tersebut berupa logistik, ada yang 
cepat saji yang tersedia sesuai dengan kebutuhan 

Pindai QR 
Code untuk 

membaca 
versi digital
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mereka, baik makanan maupun peralatan sehari-
hari,” tutur Johnny. 

Ia menambahkan, dengan mengajak mitra kerja, 
Kementerian Kominfo berharap bantuan tersebut 
dapat meringankan kesusahan masyarakat. 

“Jangan diukur dari jumlahnya atau waktunya 
yang sudah agak terlambat. Tapi ini bagian dari 
silaturahmi dan rekatan kebangsaan kita. Itulah 
indahnya kita hidup sebagai bangsa. Di mana kita 
saling membantu, saling menguatkan,” lanjut 
Johnny. 

Waspada Hoaks

Selain disalurkan di wilayah Kalideres, Jakarta Barat, 
bantuan dari para Kementerian Kominfo dan mitra 
kerja Kominfo ini juga disalurkan ke sejumlah wilayah 
lainnya seperti Jakarta Timur, Bogor, Bekasi, dan 
Depok. Atas kerja cepat dan tanggap ini, Menkominfo 
Johnny G. Plate menyampaikan apresiasi tinggi 
kepada para mitra kerja. 

“Saya berterima kasih 
kepada mitra kerja, 
mereka bereaksi sangat 
cepat kesadarannya, 
sangat tinggi 
mengumpulkan bantuan 
sesuai kebutuhan,” kata 
Johnny.

Pada kesempatan itu, 
Menteri Kominfo juga 
meminta masyarakat 
untuk tetap waspada 
dan mengikuti informasi 
cuaca dari Badan 
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, bahwa 
musim hujan diperkirakan berlangsung hingga bulan 
Februari atau Maret mendatang.

Dia juga meminta masyarakat untuk tidak segera 
mempercayai informasi yang menyesatkan yang 
berkaitan dengan banjir. Lebih lanjut, Menteri 
Kominfo juga mengingatkan warga untuk turut 
berperan dalam menjaga lingkungan, salah satunya 
membuang sampah pada tempat yang telah 
disediakan. 
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Agenda

Momen perayaan Natal dan Tahun Baru lalu, 
bisa dibilang pasokan listrik di seluruh wilayah 

pelayanan PLN terjaga dengan baik. Hal ini tak 
terlepas dari kesiapsiagaan tim PLN yang memang 
berkomitmen menjaga pasokan listrik pada masa-
masa istimewa tersebut. ICON+, selaku anak 
perusahaan PLN yang berperan sebagai IT enabler 
PLN, turut ambil bagian dalam kesiapan tersebut. 
Terkait hal itu, Wakil Direktur Utama PLN Darmawan 
Prasodjo, turun langsung memberikan dukungan 
moril untuk seluruh karyawan PLN dan ICONers yang 
bertugas pada malam tahun baru. 

ICON+ Dukung PLN 
Menjaga Pasokan 
Listrik saat Nataru

Darmawan mendatangi ICON+ Gandul pada 
malam pergantian tahun baru (31/12). Di Gandul, 
Darmawan disambut oleh jajaran Direksi ICON+ 
tept pada pukul 20.35 WIB. Dalam kesempatan itu, 
Darmawan melakukan video conference dengan 
seluruh SBU ICON+ di Indonesia. “Saya mewakili 
PLN mengucapkan terima kasih kepada ICONers di 
seluruh Indonesia karena sudah turut mendukung 
antisipasi listrik di tahun baru ini. Tetap selalu jaga 
kekompakan,” ucap Darmawan.

Seusai menyapa ICONers melalui video conference, 
Darmawan dan rombongan kemudian meninjau 
langsung fasilitas kerja ICON+ Gandul. Mulai dari 
ruang NOC, Contact Center, hingga Data Center. 

PLN Miliki Jajaran 
Direksi dan 

Komisaris Baru

Entitas induk ICON+, PT PLN (Persero), memiliki 
jajaran komisaris dan direksi baru. Hal ini sesuai 

dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS) 2019 dan Surat Keputusan yang diserahkan 
oleh Wakil Menteri BUMN 1 Budi Gunadi Sadikin 
di Kementerian BUMN. Dengan demikian susunan 
komisaris dan direksi PLN ialah sebagai berikut: 

Komisaris 

Amien Sunaryadi (Komisaris Utama/Komisaris 
Independen), Suahasil Nazara (Wakil Komisaris 
Utama), Ilya Ayianti (Komisaris), Rida Mulyana 
(Komisaris), Deden Juhara (Komisaris Independen), 
Budiman (Komisaris)

Direksi

Zulkifli Zaini (Direktur Utama), Darmawan Prasodjo 
(Wakil Direktur Utama), Sinthya Roesly (Direktur 
Keuangan), Sripeni Inten Cahyani (Direktur 
Pengadaan Strategis 1), Djoko R. Abumanan (Direktur 
Pengadaan Strategis 2), M. Ali (Direktur Human 
Capital Management), Syofvi Felianty Roekman 
(Direktur Perencanaan Korporat), Haryanto W.S. 
(Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali), 
Syamsul Huda (Direktur Bisnis Regional Sulawesi 
dan Kalimantan), Ahmad Rofiq (Direktur Bisnis 
Regional Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara), Wiluyo 
Kusdwiharto (Direktur Bisnis Regional Sumatera)
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Didukung ICON+, 
Command Center 

Kota Palangka Raya 
Resmi Beroperasi

Pemerintah Kota Palangkaraya meresmikan 
Command Center Kota Palangka Raya. Peresmian 
dilakukan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin 
pada Senin (17/12). Keberadaan Command Center 
merupakan perwujudan visi-misi Wali Kota yang 
hendak menjadikan Palangka Raya sebagai smart 
city. Command Center ini berfungsi untuk memonitor 
aktivitas pelayanan publik di lingkungan Pemkot 
Palangka Raya. 

GM ICON+ SBU Balikpapan, Lantip Sasmito, 
yang turut hadir dalam peresmian mengatakan 
Palangka Raya merupakan daerah pertama di 

Kalimantan Tengah yang memiliki fasilitas Command 
Center. Fasilitas ini, terang Lantip, terintegrasi 
dengan fasilitas CCTV. Lantip menyampaikan 
penghargaannya kepada jajaran Pemkot Palangka 
Raya yang telah bersinergi dengan ICON+ dalam 
mewujudkan smart city di Palangka Raya. “Mudah-
mudahan apa yang dilakukan Kota Palangka Raya ini 
bisa diikuti daerah-daerah lainnya di Kalimantan 

Universitas Syiah 
Kuala Aceh Siap 

Menjadi Smart 
Campus

ICON+ dan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda 
Aceh, menandatangani kontrak Layanan Internet 

Internasional Jalur II 2020 pada Rabu (8/1) lalu di 
ICON+ Gandul. Penandatanganan dilakukan oleh 
Agus Widya Santoso selaku GM SBU Medan dan 
Nazaruddin selaku Kepala UPT Teknologi Informasi 
dan Komunikasi Unsyiah. 

Kesempatan tersebut juga merupakan kunjungan 
ketiga Unsyiah ke ICON+. Kepada rombongan dari 
Unsyiah, ICON+ kemudian memperlihatkan demo 
CCTV dan mempresentasikan skema bisnis smart 
parking dan smart campus tahap II. Sebagai smart 
campus, Unsyiah akan menggunakan teknologi 
informasi sebagai tulang punggung penyelenggaraan 
kampus.  
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Daftar kiprah ICON+ dalam menghadirkan koneksi 
internet untuk masyarakat desa bertambah 

panjang. Senin (20/1) lalu, bertempat di Auditorium 
Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Internet 
Desa Marasa resmi diluncurkan oleh Wakil Gubernur 
Provinsi Sulawesi Barat Hj. Enny Angraeny Anwar dan 
Plt. Direktur Utama ICON+ Iwan Purwana.

Internet Desa Marasa (Mandiri, Cerdas, dan Sehat) 
merupakan program hasil kerja sama Pemprov 
Sulawesi Barat dan ICON+. Program ini menyediakan 
koneksi fiber optic dan fasilitas internet di desa-
desa seluruh Sulawesi Barat. Pada tahap pertama, 
ada 32 desa yang telah menikmati koneksi internet 
ini.

Enny dalam sambutannya mengatakan bahwa 
penyediaan infrastruktur teknologi informasi 
yang memadai sangat diperlukan. “Ini akan 
mempermudah masyarakat mengakses informasi 
dari luar wilayah, sekaligus dapat mempromosikan 
potensi-potensi yang ada di daerah masing-
masing,” ucap Enny.

Internet Desa Marasa 
Resmi Diluncurkan

ICON+ Raih Lisensi 
Call Center

Setelah menjalani Uji Petik – Uji Laik Operasi 
(ULO) Jasa Telekomunikasi Layanan Call Center, 

ICON+ berhak mendapat Lisensi Pusat Panggilan 
Informasi (Call Center). ULO sendiri dihelat 
pada 13 Januari 2020 lalu dan didampingi oleh 
Suhartono selaku JFU Analis Perizinan Kelayakan 
Penyelenggaraan dan Penerapan Teknologi Level 
4, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informaitka, 
Kementerian Kominfo. 

Dalam ULO tersebut dilakukan rangkaian uji coba 
seperti menelepon ke 150678 Contact Center 
ICON+, serta pemeriksaan sistem dan perangkat 
pendukung Contact Center ICON+. Lisensi ini 
sendiri berlaku sejak 13 Januari 2020.  
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Berawal dari garasi rumah, Amazon hari ini 
menjelma menjadi situs e-commerce raksasa 

dunia. Jeff Bezos, sang pendiri, hari ini pun tercatat 
sebagai salah satu miliarder dunia. Tak seperti buku 
lainnya mengenai kisah sukses Bezos dan Amazon-
nya, buku ini memfokuskan diri untuk membedah 
cara Bezos berpikir kreatif. Terbukti, karena 
kreativitas pikirannya ini Amazon bisa tumbuh besar. 

Resensi Buku

Judul

Penulis 
Halaman  
Penerbit
Tahun Terbit
ISBN

101 Trik Berpikir Kreatif 
Ala Jeff Bezos

Danish Pratama
198 
Psikologi Corner
Desember 2019
9786232440425

:

:
:
:
:
:

Mengintip 
Tiga Kunci

Sukses 
Amazon

Sutradara :  Chairun Nissa
Pemain : Almina Kacili, Tjokorda 
Raka, Romo Marselus Hasan, M. 
Yusuf

Film dokumenter ini akan 
tayang terbatas di bioskop pada 
akhir Januari ini. Menceritakan 
tujuh sosok di tujuh provinsi di 
Indonesia. Film yang diproduseri 
Nicholas Saputra dan Mandy 
Marahimin ini mengangkat 
perlawanan terhadap dampak 
perubahan iklim terhadap 
sejumlah wilayah di Indonesia.  

Sutradara :  Rano Karno
Pemain : Rano Karno, Maudy 
Koesnadi, Cornelia Agatha, 
Mandra

Film ini menyajikan akhir 
dari perjalanan cinta Doel, 
Sarah, dan Zaenab yang telah 
berlangsung sejak lama. Doel 
kembali ke Jakarta bersama 
Sarah. Sementara Zaenab 
positif hamil. Film ini juga 
menandai akhir perjalanan Doel 
yang telah berlangsung sejak 27 
tahun lalu. 

Sutradara :  Adil El Arbi, Bilall Fallah
Pemain : Will Smith, Martin 
Lawrence, Vanessa Hudgens

Merupakan film ketiga dari serial 
Bad Boys. Menceritakan aksi duo 
detektif Mike Lowrey (Will Smith) dan 
Marcus Burnett (Martin Lawrence). 
Keduanya kali ini harus berjibaku 
memecahkan persoalan yang 
ditimbulkan penjahat superkeji.

SEMES7A AKHIR KISAH 
CINTA SI DOEL BAD BOYS FOR LIFE

YA N G  L AYA K  D I T U N G G U
Film

Dalam buku ini, setiap pemikiran dan tindakan Bezos 
didedahkan untuk pembaca. Ini tentu akan menjadi 
ladang inspirasi. Setidaknya ada tiga kunci pikiran-
pikiran kreatif Bezos yang diulas, yakni berpikir 
kreatif di bidang manajemen, inovasi, dan layanan 
pelanggan.  
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Mengenal dan Mencegah 
Office Syndrome
Office Syndrome merupakan kumpulan penyakit yang 
kerap menjangkiti para pekerja kantoran. Apakah 
secara rutin kamu kerap merasakan sakit kepala, nyeri 
punggung atau leher, stres, penat yang melelahkan 
fisik? Nah, itu bisa jadi office syndrome. 

Penyebab: 
stres berlebihan, 
kebanyakan ngupi, 
kelelahan mata, 
makan tidak 
teratur atau 
dehidrasi.

Penyebab: 
cara duduk/
berdiri yang salah, 
kursi ketinggian 
atau meja terlalu 
rendah.

Penyebab: 
Monitor komputer 

terlalu rendah/
tinggi, menjepit 
telepon antara 

pipi dan pundak, 
kebanyakan 

geleng-geleng.

Penyebab: 
Kelamaan duduk, gangguan 
saraf, posisi duduk yang 
salah, mengangkat beban 
berat.

Sakit kepala

Sakit Punggung

Sakit
Pundak

Nyeri
Leher

Kerjaannya

nggak Abis abis 

di tumpukin 

Trooos...!

Satu

Dua

Tiga

Empat


