




  DIGITAL SOLUTION & BUSINESS DEVELOPMENT

Ivan Cahya Permana, Plt. Direktur Digital Solution 
& Business Development ICON+ mengawali 

pembicaraannya di hadapan puluhan ICONers 
dengan kisah pertemuannya dengan Sergey Brin, 
salah seorang pendiri Google. Ivan berbicara dalam 
kesempatan Town Hall Meeting yang digelar Senin, 2 
Desember 2019 lalu, di ICON+ Mampang. 

Di hadapan ICONers yang didominasi oleh mereka 
yang bertugas di Direktorat Digital Solution & 
Business Development ini, Ivan menceritakan 
pertemuannya dengan Brin yang terjadi pada 2014 
silam, di San Fransisco, Amerika Serikat. Kala itu, 
kisah Ivan, Google tengah mengumumkan kemajuan 

Project Loon, yakni proyek balon internet yang dicita-
citakan akan menghadirkan pemerataan koneksi 
internet di seluruh penjuru dunia.

Balon internet itu mampu terbang di atas ketinggian 
hingga 20 kilometer. Dari balon-balon itu kemudian 
akan terpancar koneksi internet yang bisa 
dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh penjuru 
dunia. Sebuah proyek yang terbilang ambisius. Tapi, 
menurut Ivan, pada hari ini kita tahu bahwa proyek 
tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Di Indonesia, 
misalnya. Balon internet tersebut terbentur 
persoalan regulasi terkait isu pertahanan. 

Langkah Besar 
Menjadi ICT
Strategic Partner

ICON+ terus 
mengembangkan 
produk-produk dan 
layanan-layanan yang 
berorientasi pada 
kepuasan dan kekayaan 
pengalaman pelanggan. 
Memapankan masa 
depan bisnis digital yang 
akan ditempuh ICON+.
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Insinyur TIK

Ivan menjadi kekuatan baru bagi ICON+ setelah 
dirinya resmi dilantik sebagai Plt. Direktur Digital 
Solution & Business Development pada akhir 
Oktober lalu. Di hadapan puluhan peserta Town Hall 
Meeting hari itu Ivan menyebut pekerjaannya sebagai 
“Insinyur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)”.

Dan memang demikianlah keadaannya. Ia 
menyandang gelar Sarjana Teknik dari salah satu 
perguruan tinggi teknik ternama di Indonesia, 
Institut Teknologi Bandung (ITB). Di ITB ia mengambil 
bidang studi Teknik Elektro. Tak lama setelah lulus 
pada 1995, ia langsung ditarik bekerja di Sumitomo, 
Jepang. Baru pada 1997 ia bergabung dengan 
Telkomsel, operator telekomunikasi seluler yang 
merupakan anak perusahaan PT Telkom (Persero) 
Tbk. 

Ivan bercerita, saat dirinya pertama kali bergabung 
dengan Telkomsel, layanan perusahaan tersebut 
baru berupa voice dan SMS. “Tak lama setelah saya 
masuk baru kemudian ada teknologi GPRS. Di situ 
saya masuk mengembangkan komunikasi data 
wireless, mulai dari GPRS, 3G, hingga kemudian 4G,” 
tutur Ivan. 

Bisa dibilang, konektivitas pekerjaan Ivan dengan 
internet telah dimulai sejak era internet di Indonesia 
hanya mampu menghasilkan koneksi internet 
berkecepatan 8 kilobit per detik (kbps). “Sebenarnya, 
kalau ngomongin internet Indonesia, dari awal sekali 
saya sudah involve sejak komunikasi data masih 
menggunakan Handie-Talkie, kemudian ada teknologi 
WaveLAN yang menjadi cikal bakal WiFi,” ujar Ivan. 

Ivan menambahkan, pada lima tahun lalu itu ada 
sejumlah inisiatif besar Google seperti Google Glass, 
Google Car, dan lainnya. Dan sebagaimana balon 
internet Google, tidak semuanya menemukan wujud 
nyatanya. Beberapa inisiatif bahkan tidak terdengar 
lagi sampai saat ini. 

“Tapi jangan lupa, mereka telah mencoba dan terus 
mencoba. Ini yang penting untuk menjadi pelajaran 
bagi kita,” tutur Ivan. 

Ia menambahkan, setiap tahunnya di dunia ini ada 
puluhan ribu produk-produk yang dikembangkan. 
Kenyataannya, 95 persen produk-produk tersebut 
harus menemui kegagalan, mulai dari gagal untuk 
diluncurkan hingga gagal setelah diluncurkan. Tapi, 
sekali lagi Ivan mengatakan, pelajaran pentingnya 
adalah para pengembang produk tersebut telah 
berupaya melakukan pengembangan. Mereka 
menjalankan sekian riset, menghasilkan banyak 
data, menyiapkan berbagai inovasi demi menemukan 
invensi-invensi baru. 

Ivan mengatakan, semangat semacam inilah yang 
harus menjadi tantangan bagi ICONers. Dalam kata-
kata Ivan, “Kita harus menemukan apa customers 
jobs to be done.”

Pelajaran pentingnya adalah para 
pengembang produk tersebut telah 
berupaya melakukan pengembangan. 
Mereka menjalankan sekian riset, 
menghasilkan banyak data, menyiapkan 
berbagai inovasi demi menemukan 
invensi-invensi baru.
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Kariernya terus meroket di Telkomsel. Selain 
menangani segala hal yang terkait internet, ia juga 
sempat menangani varian value added services 
seperti SMS, MMS, Video Call, WAP, hingga Ring 
Back Tone (RBT). Ia juga pernah menangani 
operasional saat bertugas di Sumatera Bagian 
Selatan. Pada 2018 hingga sebelum akhirnya 
bergabung dengan ICON+, Ivan menjabat sebagai 
VP Network Cloud Management Telkomsel yang 
salah satu pencapaiannya ialah bertanggung jawab 
terkait deploy koneksi 5G pada saat Asian Games 
dihelat di Gelora Bung Karno, Jakarta. Atas berbagai 
kontribusinya tersebut, Ivan juga dianugerahi 
Satyalencana Wira Karya oleh Presiden RI sebagai 
bentuk kontribusinya terhadap negara bersama 
Telkom Group. 

Customer Orientation

Persentuhan Ivan dengan ICON+ sebenarnya bukan 
baru saja terjadi. Ivan bercerita, semasa bekerja di 
Telkomsel, ia telah mengenal ICON+. Saat itu, ICON+ 
masih berkantor di Wisma Mulia, gedung yang sama 
dengan tempatnya bekerja di Telkomsel. “Jadi saya 
mengikuti perkembangan ICON+ sejak awal,” ucap 
Ivan. 

Menurut Ivan, hari ini ICON+ memiliki peluang yang 
terbilang besar bila dibandingkan dengan masa lalu. 
Dengan ragam peluang yang ada, seiring dengan 
proses digitalisasi yang terjadi nyaris di seluruh 
perusahaan, baik BUMN maupun swasta, ada 
banyak kesempatan bagi ICON+ untuk menciptakan 
dan memasarkan berbagai inovasi digital dan 

solusi layanan. “Sesuai dengan amanat dari Pak 
Hikmat Dradjat, mantan Plt. Direktur Utama ICON+, 
sekarang saatnya kita tinggal landas,” ucap Ivan. 

Ivan sendiri melihat ICON+ memiliki banyak 
kekuatan. Dari segi people, misalnya. Ivan 
menilai ICONers telah membuktikan diri berhasil 
menunjukkan kinerja yang baik. Kepada yang hadir 
pada Town Hall Meeting lalu, Ivan berpesan agar 
ICONers mampu mencari tahu dan melihat peluang 
apa yang menjadi jobs to be done para pelanggan 
ICON+. 

Ivan mencontohkan, ada pelanggan yang bekerja 
sama dengan ICON+ untuk jaringan internet. “Kita 
harus tahu, mengapa mereka membutuhkan 
jaringan internet? Oh ternyata agar mereka bisa 
berkomunikasi melalui email. Mengapa kita tidak 
menjual produk email juga untuk mereka? Kita bisa,” 
papar Ivan. 

Ivan membayangkan ICON+ akan bergerak menjadi 
ICT Strategic Partner para pelanggan. Caranya, 
dengan menciptakan berbagai produk dan layanan 
yang memenuhi kebutuhan digital para pelanggan. 
“Orientasi kita harus kepada kepuasan dan 
terpenuhinya kebutuhan pelanggan,” ucap Ivan. 

“Fokus kita akan ke sana, akan ada bisnis ke PLN, 
enterprise/government, retail, dan whole sale. Dan 
ini akan terefleksikan nanti ke struktur perusahaan,” 
imbuhnya. 

Ivan menilai, ICONers mampu memenuhi harapan 
itu. Dengan kesolidan yang kuat, bekerja tanpa silo, 
Ivan optimistis ICON+ akan menjadi pemain penting 
bisnis digital di Indonesia.  

ICONers telah membuktikan diri 
berhasil menunjukkan kinerja yang 
baik. Kepada yang hadir pada Town 
Hall Meeting lalu, Ivan berpesan agar 
ICONers mampu mencari tahu dan 
melihat peluang apa yang menjadi jobs 
to be done para pelanggan ICON+.
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  ICONERS BERPRESTASI

Ajang kompetisi iGEN+ 2019 yang diselenggarakan 
oleh Divisi Bidang Perencanaan SDM dan Organisasi 

ICON+ ini menjadi bagian dari cara perusahan 
untuk membuka ruang kreasi para ICONers dalam 
mengekplorasi ide dan gagasan dalam rangka 
memenuhi kebutuhan teknologi masa depan. Menang 
kalah dalam kompetisi adalah hal yang biasa. Namun, 
yang terpenting adalah proses dari kerja keras untuk 
menghadirkan karya-karya yang inovatif. Apa saja 
pengalaman seru mereka selama mengikuti iGEN+ 2019 
dan kompetisi lainnya hingga menunjukkan prestasi, 
apa pula pendapat mereka saat diumumkan menjadi 
pemenang?

TIDAK HANYA BEKERJA,

TAPI JUGA 

BERKARYA

Kemenangan pada ajang Operational Excellence 
Conference (Opexcon) untuk kategori Bronze 
Achievement ini adalah wujud penilaian terhadap 
apa yang sudah kami lakukan. Namun bagi kami, 
kemenangan itu bukanlah menjadi yang utama, 
karena tujuan kami mengikuti kompetisi ini untuk 
sharing tentang sedikit inovasi yang kami dan 
pimpinan serta tim lakukan, agar inovasi tersebut 
tidak hanya berhenti pada kompetisi semata.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari berikhtiar 
semaksimal mungkin dalam menyiapkan 
materi inovasi, menyiapkan presentasi sebaik 
mungkin, menyiapkan mental dan fisik ketika 
presentasi, dan yang utama adalah bertawakal, 
berdoa untuk diberikan yang terbaik dan keberkahan 
oleh Allah SWT.

Inovasi dan kesiapan untuk mengikuti event ini 
pada dasarnya muncul dari kondisi dan lingkungan 
kerja. Dan kami berterima kasih kepada Bidang 
Perencanaan SDM dan Organisasi yang telah 
memfasilitasi kami dalam ajang kompetisi ini. Ini 
adalah kompetisi yang sangat baik, selain salah 
satu sarana untuk berkompetisi dan sharing inovasi, 
ajang ini adalah salah satu sarana marketing ICON+ 
untuk mengenalkan ICON+ lebih luas lagi ke dunia 
Industri Nasional, bahkan bisa saja tingkat Global. 

Harapan kami ICON+ dapat melahirkan kader-
kader yang penuh inovasi, tidak terkekang rutinitas, 
sehingga ICON+ dapat berkembang pesat dan 
bersaing di era VUCA dan membawa kesejahteraan 
yang adil dan merata bagi karyawan dan negara.

Fatchu Rohman Wachid, 
Supervisor Aktivasi SBU 
Regional Surabaya

Sebagai Sarana Berkompetisi 
dan Sharing Inovasi 
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Nurkholis Ari Sugiarto,
Plt. Spv Customer Solution 1A

Achmad Arfin Wahidin 
EngineerPerencanaan 
Jaringan Non Ip, Bid 
Perencanaan & Teknologi 
Jaringan

Menjadikan ICON+ Perusahaan 
Teknologi  Masa Depan.

Menikmati  Setiap Proses
dalam Berkarya

Kami memiliki cita-cita supaya ICON+ dapat menjadi 
perusahaan masa depan yang dapat melayani 
Indonesia dalam kebutuhan teknologi masa depan. 
Momen kemenangan pada ajang iGEN+ 2019 ini 
seperti membuka pintu gerbang utama bagi cita-
cita kami kepada ICON+ untuk menjadikan ICON+ 
perusahaan teknologi masa depan.

Awalnya kami tidak ada niatan untuk ikut ajang 
iGEN+ 2019. Persiapan yang kami lakukan tidak 
sepenuhnya untuk ajang iGEN+ 2019, namun 
lebih ke usulan produk baru. Dimulai dari ide ini 
terbentuk akhir Agustus 2019 kami pun mencoba 
berkomunikasi dengan PLN untuk mengusulkan 
produk baru InCharge EV. Usulan kami mendapat 
sambutan yang baik dari PLN karena ternyata PLN 

Kami sangat bersyukur atas penghargaan yang 
diberikan oleh perusahaan melalui ajang iGEN+ 
2019, sehingga proses pelaksanaan inovasi ini 
memiliki wadah yang diakui oleh perusahaan. 
Menurut kami, raihan Juara 1 iGEN+ untuk Kategori 
Improvement Process ini bukanlah soal siapa 
berhasil mengalahkan siapa, karena bagi kami yang 
terpenting itu adalah berkarya dan bisa menjalankan 
prinsip budaya perusahaan, yakni berinovasi secara 
terus-menerus.

Juara 1 iGEN+ Kategori ICON+ juga memiliki budaya 
open mind dan care yang merupakan perekat 
dan pendukung agar antarunit divisi bisa menjadi 

juga mendapat mandat serupa dari Presiden melalui 
Perpres No. 55 tahun 2019. Alhamdulillah, tak kami 
duga bisa meraih peringkat pertama untuk kategori 
New Product.

Banyak sekali ide dan masukan dari atasan untuk 
menyempurnakan prototipe kami, meski belum 
semua terakomodasi, kami sangat berterima kasih 
atas dukungan tersebut. Bagi kami feedback adalah 
salah satu kunci untuk penyempurnaan sebuah 
produk. Kami sebenarnya tidak terlalu berharap 
untuk meraih kemenangan pada iGEN+, karena 
kemenangan yang cita-citakan adalah bagaimana 
ICON+ dapat menjadi pelopor dalam bisnis charging 
kendaraan listrik. Kami berharap cita-cita dan visi 
kami dapat terwujud untuk ICON+.

sinergi dalam menghadapi tantangan serta bisa 
mencapai target bersama. Dan bagi kami, kunci 
utamanya adalah bisa menikmati setiap proses 
dalam berkarya, dengan demikian inovasi yang kami 
upayakan dapat dituangkan dengan baik.

Tentu inovasi yang sudah kami tuangkan dalam 
bentuk tulisan dan presentasi iGEN+ 2019 ini 
masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena 
itu kami terus berupaya untuk memperbaiki 
kekurangan yang ada. Kami berharap akan dapat 
diberikan kesempatan yang lebih luas lagi di dalam 
bereksplorasi mengimplementasikan ide-ide inovatif 
demi kemajuan dan pencapaian target perusahaan. 
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  PEGAWAI BERPRESTASI

Tentunya wajar bila seseorang mendapat apresiasi 
atas prestasi yang berhasil mereka torehkan. 
Pada satu sisi, hal tersebut merupakan bentuk 
penghargaan sekaligus ungkapan terima kasih 
atas apa yang telah mereka lakukan. Pada sisi lain, 
pemberian penghargaan juga diharapkan dapat 
membangkitkan semangat untuk siapa pun agar 
dapat bekerja sebaik mungkin. 

Tak terkecuali bagi ICON+. Bertepatan dengan 
perayaan HUT ke-19 tahun ini, ICON+ memberikan 
apresiasi kepada sejumlah ICONers yang berprestasi. 
Kategorinya beragam. Mulai dari ICONers yang 
berhasil berprestasi di ajang Hari Listrik Nasional 

(HLN) yang dihelat PLN, iGen+ (Idea Generation 
ICON+), Karya Inovasi Tingkat Nasional PLN, Culture 
Leap Promotor, Achievement pada OPEXCON 
(Operational Excellence Conference), Atlet Bapor/ 
Pegawai Berpresetasi pada Lomba HLN ke-74 
(Billiard, Tenis Meja, Renang, Bowling, Basket, 
Defile), Achievement pada Contact Center Award, 
dan penghargaan lainnnya seperti Marketing Paper 
Nasional, Vlog Kompor Induksi PLN Group & Liga 
Basket Operator.  

Ernest Sibuea, Plt. Manager Perencanaan Sumber 
Daya Bisnis & Organisasi ICON+ mengatakan, 
pemberian apresiasi kepada ICONers berprestasi ini 

Para ICONers yang berhasil menunjukkan prestasi gemilang 
mendapat apresiasi dari Perusahaan. Memacu semangat untuk 

berlomba menunjukkan kinerja prima.

Apresiasi untuk Mereka

yang Berprestasi
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merupakan bentuk perhatian perusahaan kepada 
ICONers yang telah memberikan waktu, tenaga, 
dan pikirannya untuk memberikan kontribusi lebih 
kepada Perusahaan. 

“Sekecil apa pun usaha yang dilakukan ICONers 
patut diapresiasi. Meskipun belum ada aturan 
formal terkait pemberian apresiasi ICONers yang 
berprestasi, tetapi hal ini telah menjadi komitmen 
Direksi dan SDM. Apresiasi ini merupakan inisiatif 
Perusahaan untuk memacu semangat para ICONers,” 
tutur Ernest. 

Masuk dalam Penilaian Kinerja

Hal senada juga disampaikan oleh Adri Rizkiana, 
Officer Organisasi & Budaya.  Adri mengatakan, 
apresiasi kepada ICONers diberikan dengan harapan 
ICONers lebih engaged kepada perusahaan. 
Sekaligus, diharapkan pula apresiasi ini 
menanamkan pemahaman di seluruh ICONers bahwa 
segala upaya dan kinerja mereka akan selalu dihargai 
oleh Perusahaan. 

Adri menambahkan, bentuk apresiasi tak selamanya 
harus berbentuk sejumlah nominal uang. Hal-hal lain 
seperti kesempatan untuk mencoba tantangan baru 
di posisi baru, meeting, makan atau foto bersama 
direksi, training, dan sebagainya, juga merupakan 
salah satu bentuk apresiasi kepada ICONers. 

“Apresiasi ini diberikan biasanya pada saat perayaan 
ulang tahun ICON+. ICONers yang berhasil mengukir 

prestasi diundang naik ke atas panggung untuk 
diberikan penghargaan berupa uang, plakat dan 
berfoto bersama jajaran Direksi ICON+. Hal ini akan 
sangat berkesan bagi mereka yang berprestasi,” 
ujar Adri.

Adri juga menambahkan, selain tanda apresiasi 
berupa plakat dan uang, ICON+ juga memberikan 
perhatian khusus kepada pegawai berprestasi 
dalam hal karier. Setiap prestasi yang berhasil 
diraih akan masuk dalam penilaian kinerja pegawai.

Ernest berharap apresiasi tidak hanya diberikan 
berdasarkan kompetisi atau lomba, tapi ada 
apresiasi lain yang diberikan kepada ICONers. 
Misalnya pemberian apresiasi pelaksanaan Value 
Deployment Program (VDP) terbaik dan apresiasi di 
program budaya dengan adanya usulan tema VDP 
dari tim agent of change. 

“Jadi usulan-usulan dan improvement dari pegawai 
kita harapkan dapat diapresiasi, termasuk apresiasi 
ICONers teladan, ICONers yang disiplin absen 
datang pagi, usulan perbaikan di lingkungan kerja,” 
jelas Ernest.

Dengan pemberian apresiasi ini diharapkan 
ICONers lebih termotivasi dan lebih bersemangat 
dalam mengikuti setiap ajang kompetisi baik yang 
diselenggarakan di lingkungan ICON+ dan PLN 
maupun pun ajang kompetisi di luar dari ICON+ dan 
PLN. 

“ICONers yang diberikan apresiasi sangat senang 
meskipun mereka tidak mengejar nominal. 
Apresiasi ini juga bisa memotivasi ICONers bahwa 
ada dukungan dan perhatian dari perusahaan,“ 
tutup Adri. 

Dengan kompetisi kita tingkatkan kompetensi.  

 Sekecil 
apa pun usaha 

yang dilakukan 
ICONers patut 

diapresiasi

Adri Rizkiana, 

Officer Organisasi & Budaya

    ICONers 
yang diberikan 
apresiasi 
sangat senang 
meskipun 
mereka tidak 
mengejar nominal. Apresiasi ini juga 
bisa memotivasi ICONers bahwa 
ada dukungan dan perhatian dari 
perusahaan

Ernest Sibuea, 

Plt. Manager Perencanaan Sumber Daya Bisnis
& Organisasi ICON+
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  LIVE SALES FB CC 123

Hai Electrizen.... 
Welcome to 
facebook PLN 123
Tim CC PLN 123 membuat layanan baru 
di kanal Facebook. Electrizen, sapaan 
akrab untuk followers PLN 123 di media 
sosial, dapat mengajukan pertanyaan 
dan mendapat jawaban secara langsung

Facebook menjadi media sosial paling banyak 
penggunanya di Indonesia. Data yang dirilis oleh 

Hootsuite, salah satu management tool media 
sosial, menyebutkan penetrasi Facebook mencapai 
81 persen dari total 150 juta pengguna media sosial 
di Indonesia. Maka bukan tak beralasan bila Contact 
Center PLN 123 (CC PLN 123) memanfaatkan 
platform ini sebagai salah satu kanal contact 
center-nya. Hingga pertengahan November 2019 
saja,  laman Facebook PLN 123 sendiri telah diikuti 
dan disukai lebih dari 169.000 orang.

Baru-baru ini, CC PLN 123 menambah fitur baru di 
laman Facebook. Layanan tersebut bernama Live 
Sales. Sesuai namanya, layanan ini dibuat dengan 
memanfaatkan fitur live di Facebook. Dengan 
kondisi tersebut, seperti diutarakan oleh Erni Sunarti 

Widiawati, Officer Data Mining Bidang Contact Center 
ICON+ selaku pengelola CC PLN 123, para pelanggan 
bisa berinteraksi langsung dengan para agen CC PLN 
123. Engagement, atau interaksi timbal balik antara 
para agen dan pelanggan, terjadi secara langsung 
(real-time).

Erni mengatakan, konten-konten yang ditampilkan 
dalam Live Sales merupakan konten-konten 
strategis yang terkait dengan penjualan seperti 
penambahan daya, pemasangan baru, pemasangan 
sementara, hingga penyediaan informasi mengenai 
prosedur pengajuan transaksi dan promo-promo 
produk PLN lainnya. 

“Melalui interaksi masif dengan tayangan Live Sales, 
diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk 
PLN secara langsung,” ujar Erni.

Real Community Engagement

Sejak diluncurkan pada Oktober 2019 lalu, Live Sales 
FB PLN 123 telah empat kali tayang, yakni pada 10 
Oktober, 16 Oktober, 23 Oktober, dan 30 Oktober. 
Erni menilai ada banyak manfaat yang dirasakan 
dari penggunaan Live Sales ini. Di antaranya ialah 

Deskripsi Tanggal 10 Tanggal 16 Tanggal 23 Tanggal 30 AVG

Total Tanggapan 1030 1556 699 1317 1095

Male 71% 74% 67% 82% 74%

Female 29% 26% 33% 17% 0.2625

Estimasi Jangkauan 10171 14735 18929 21700 16384

Viewers Terbanyak 23.4 18.04 30.04 23.40% 17.931

Durasi 27.30 57.20 57.40 58.45 50.09
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   Pengajuan pelanggan akan 
diproses oleh team content analyst 
selama tayangan berlangsung,  Proses 
transaksi dapat dilakukan dengan cepat 
dan efisien sehingga dapat menghemat 
biaya dan waktu pelanggan.

dapat memangkas biaya promosi konvensional yang 
terbilang besar seperti pembuatan material promosi 
brosur atau selebaran, biaya event promosi offline 
seperti di ajang-ajang Car Free Day. 

Di samping itu Live Sales memiliki kelebihan 
interaksi langsung dengan pelanggan secara 
cepat, muda, murah, efisien, dan real community 
engagement. Para pelanggan dapat menyaksikan 
tayangan langsung yang ditayangkan dan kemudian 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para 
agen. 

Yang menarik, pelanggan juga bisa melakukan 
pengajuan pendaftaran saat tayangan sedang 
berlangsung dengan sangat mudah, yakni cukup 
melalui comment atau inbox. Selanjutnya agen yang 
bertugas akan membalas langsung dan melakukan 
tindak lanjut. 

Para agen yang terlibat dalam Live Sales ini terdiri 
dari talent, script writer, content analytic, production 
director, make up talent, set designer, set dresser, 
casting director, dan cameraman.

“Pengajuan pelanggan akan diproses oleh team 
content analyst selama tayangan berlangsung,  
Proses transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan 
efisien sehingga dapat menghemat biaya dan waktu 
pelanggan,” tambah Erni. 

Permintaan Transaksi Terus Meningkat

Live Sales FB PLN 123 ini tayang pada jam-jam 
prima (prime time) seperti pukul 12:00-13:00 dan 
15:00-16:00. Menurut data yang ada, banyak orang 
yang sedang online di FB pada waktu tersebut. 
Selama tayangan berlangsung rata-rata tanggapan 
sebanyak 1.095 respons. Respons tersebut dianggap 
cukup menarik, engagement pelanggan dengan 
rata-rata estimasi jangkauan mencapai 16.384. 

Erni mencatat, dalam satu kali tayang respons 
masyarakat terhadap tayangan Live Sales cukup 
besar dengan adanya lonjakan permintaan transaksi 
setelah 1 jam tayang.  Pada tayangan Live Sales 
10 Oktober 2019 jumlah transaksi mencapai 205 
transaksi. Kemudian pada 16 Oktober jumlah 
transaksi tercatat sebanyak 234 transaksi, lalu 23 
Oktober sebanyak 183 transaksi, dan tanggal 30 
Oktober 2019 sebanyak 486 transaksi. 

“Data ini hanya dari hasil Live Sales tayangan 1 
jam, belum termasuk data transaksi yang masuk 
dari channel lain. Sehingga diharapkan jika dapat 
dilakukan secara continue maka Live Sales dapat 
menjadi revenue generator baru bagi PLN,” harap 
Erni.

“Kami sebagai entitas CC berusaha memberikan 
pelayanan dengan berbagai channel PLN 123 yang 
tersedia, kualitas pelayanan menjadi prioritas 
kami. Semoga dengan adanya pengembangan-
pengembangan layanan dapat membantu 
meningkatkan pencapaian target revenue,” tutup 
Erni. 

Erni Sunarti Widiawati
Officer Data Mining Bidang 
Contact Center 
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  FESTIVAL BUDAYA MINANGKABAU

Rendang menempati posisi pertama dari 50 
Makanan Terlezat di Dunia versi CNN Travel. 

Penetapan makanan tradisional Sumatera Barat 
ini berdasarkan polling yang dilakukan CNN melalui 
Facebook. Dari 35.000 suara yang memberikan vote, 
kuliner yang berasal dari kata maradang, proses 
memasak untuk menihilkan air ini memperoleh suara 
terbanyak dan menempatkannya sebagai posisi 
teratas.

Kekayaan budaya Sumatera Barat 
sangat beragam. Semua dapat 
disaksikan dalam Festival Budaya 
Minangkabau 2019.

Jelajah Budaya

Sumatera
Barat

Kekayaan budaya Sumatera Barat tidak hanya 
terdapat pada kelezatan kulinernya yang 
mendunia. Pesona budaya Minangkabau sangat 
beragam, mulai dari pacu kudo, pacu jawi, 
seni tari, seni randai, tradisi makan bajamba, 
keroncong Minang, hingga pertunjukan silat. 
Semua itu dapat disaksikan dalam Festival 
Budaya Minangkabau 2019. 

Berikut beberapa kekayaan budaya 
Minangkabau.
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        Istano Basa Pagaruyung

Istano Basa Pagaruyung merupakan salah satu 
lokasi Festival Budaya Minangkabau 2019. Istana ini 
dulunya merupakan kediaman Raja Alam sekaligus 
pusat pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh 
Triumvirat (tiga pemimpin) berjuluk Rajo Tigo Selo. 

Rumah panggung beratapkan gonjong, ciri khas 
arsitektur tradisional Minangkabau, ini dibuat persis 
dengan bangunan aslinya yang telah dibakar Belanda 
pada 1804. Istana yang ditopang 72 tonggak ini 
memiliki 11 gonjong di bagian atapnya. Seluruh 
dindingnya dihiasi ornamen ukiran berwarna-warni 
yang terdiri dari 58 jenis motif. 

        Tarian Kolosal

Rantak Seragam Manyintak Bumi merupakan seni tari 
yang biasa digunakan sebagai pembuka acara. Gerakan 
tari yang diciptakan Gusniati Suid ini memiliki gerakan 
dinamis yang terinspirasi dari pencak silat Sumatera 
Barat. 

Dimainkan oleh 300 orang, tari kolosal ini 
mencerminkan pola kehidupan masyarakat tani 
di Tanah Datar. Tari ini menceritakan kehidupan 
masyarakat Minang yang memulai aktivitas paginya 
dengan berjalan dari rumah menuju sawah untuk 
menanam padi, memanen, menumbuk padi, hingga 
makan bajamba.

        Pertunjukan Randai

Randai merupakan seni pertunjukkan drama layaknya 
pementasan teater yang dimainkan sejumlah orang 
dengan tarian dan iringan musik. Gerakan Randai 
didominasi unsur gerakan silat. Para pemain Randai 
menggunakan galembong, celana hitam berukuran 
besar, pakaian yang digunakan pendekar silat 
Minangkabau.

Drama yang dimainkan biasanya menyangkut sejarah 
dan hikayat Minangkabau seperti Sabai Nan Aluih, 

Cindua Mato, dan Gombang Sati. 
Cerita yang dibawakan mengandung 
pesan yang bertujuan untuk 
menuntun pada kebaikan.

        Pacu Jawi

Memacu sapi di atas sawah yang 
basah menjadi cara masyarakat 
Minang bersyukur atas hasil panen 
yang diberikan Tuhan. Wujud terima 
kasih atas panen yang berlimpah 
kemudian dituangkan dalam tradisi 
yang dikenal dengan Pacu Jawi.

Dua ekor sapi yang digunakan dalam Pacu Jawi 
memiliki filosofi bahwa pemimpin dan rakyat dapat 
berjalan bersama. Mengacu pada nilai ini, pemenang 
dalam Pacu Jawi tidak ditentukan berdasarkan 
kecepatan, melainkan kemampuan mengarahkan 
kedua sapi untuk berada di jalan lurus

        Makan Bajamba

Makan Bajamba secara sederhana diartikan sebagai 
tradisi makan bersama. Dalam bajamba, satu 
kelompok biasanya terdiri dari tiga hingga lima orang. 
Mereka duduk lesehan kemudian menyantap nasi 
menggunakan tangan kanan dengan tangan kiri berada 
di bawah untuk menjaga nasi tidak jatuh ke lantai.

Tradisi Makan Bajamba memiliki aturan yang harus 
dipatuhi, seperti posisi duduk harus tegak, tidak 
boleh membungkuk. Para pria harus baselo (bersila), 
sedangkan kaum perempuan harus basimpuh 
(bersimpuh).
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Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi 
segala aspek kehidupan, termasuk mekanisme 
pembelajaran. Konsep e-Learning atau belajar online 
merupakan kegiatan belajar dengan mengakses 
informasi secara elektronik. Sistem ini memungkinkan 
siapa pun bisa belajar di mana dan kapan saja tanpa 
terbatas waktu dan jarak. 

Kemajuan teknologi yang mendukung proses 
pembelajaran ini kemudian dimanfaatkan Pemerintah 
Kabupaten Banyuwangi dengan menghadirkan kelas 
online bagi masyarakat yang ingin memperoleh ijazah 
paket B dan C. Pembukaan kelas online Paket B dan 
C dilaksanakan di Gesibu Blambangan pada akhir 
Oktober lalu. 

Sebanyak 2.150 warga yang belajar di Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mengikuti acara 
ini. Kegiatan yang diprakarsai Pemkab Banyuwangi 
ini diganjar penghargaan dari Museum Rekor Dunia 
Indonesia (MURI) sebagai “Pendukung Pembelajaran 
Paket B dan C secara Daring dengan Warga Belajar 
Terbanyak”. 

Keberhasilan Pemkab Banyuwangi 
menyelenggarakan E-Learning tidak terlepas dari 
dukungan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur 
dan ICON+, entitas anak perusahaan PLN. GM SBU 
Surabaya ICON+ Mohammad Shodiq mengatakan, 
permintaan dukungan dari Pemkab Banyuwangi 
kepada ICON+ terjadi pada 21 Oktober 2019, tujuh 
hari menjelang acara dilaksanakan.

Dukungan untuk
Tingkatkan Mutu
Pendidikan
Kerja sama ICON+ dan Pemkab 
Banyuwangi dalam bidang pendidikan 
diganjar penghargaan dari MURI.

  REKOR MURI
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Shodiq menilai, Pemkab Banyuwangi terkenal akan 
keandalannya dalam tata kelola pemerintahan 
terutama layanan publik berbasis TI. Pencapaian 
rekor MURI dalam penyediaan layanan pendidikan 
berbasis online semakin mengukuhkan 
prestasi Pemkab Banyuwangi dalam mengelola 
pemerintahan berbasis TI. Untuk itu ICON+ perlu 
mendukung program yang dicanangkan Pemkab 
Banyuwangi.

“Kami membantu Pemkab Banyuwangi dalam 
menyediakan internet sebesar 10 GB dan akses 
point untuk kapasitas 2.150 peserta. ICON+ 
juga berperan sebagai team support saat acara 
berlangsung dan mem-back up power supply 
untuk menjaga keandalan kelistrikan,” terang 
Shodiq. 

Ragam Dukungan ICON+

Kerja sama antara ICON+ dengan Pemkab 
Banyuwangi sejatinya bukan hanya pada kegiatan 
ini saja. Manager Pemasaran & Penjualan SBU 
Surabaya ICON+ Ajun Imanto menerangkan, 
ICON+ telah menjalin kerja sama dengan Pemkab 
Banyuwangi cukup lama. Bermula dari audiensi 
dengan Bupati, kedua belah pihak kemudian 
sepakat menandatangani nota kesepahaman 
bersama pada Desember 2016. 

“Nota kesepahaman itu untuk pengembangan jasa 
dan jaringan telekomunikasi di Banyuwangi. MoU 
kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama 
(PKS) antara ICON+ dengan Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Kominfo Kabupaten Banyuwangi,” 
jelas Ajun. 

Lebih jauh Ajun menjelaskan, kerja sama antara 
ICON+ dan Pemkab Banyuwangi juga menyasar pada 
penyediaan internet gratis ke desa-desa. Melalui 
program Warung Ides (Internet Desa), ICON+ telah 
menghadirkan jaringan internet gratis di lima desa 
di Banyuwangi, Desa Kemiren, Desa Ketapang, Desa 
Pancoran, Desa Songgon, dan Desa Keradenan.

Selain menghadirkan internet gratis di daerah 
Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T), bersama PLN, 
ICON+ menyediakan jaringan internet untuk SMART 
KULINER di alun-alun Blambangan. ICON+ juga 
berkontribusi dalam penyediaan jaringan internet 
dalam event skala nasional maupun internasional 
yang diadakan Pemkab Banyuwangi seperti BMX 
International. 

Ajun berharap, dukungan yang diberikan ICON+ 
semakin meningkatkan kepercayaan pemerintah 
daerah dan seluruh lapisan masyarakat akan 
kemampuan ICON+ dalam menyediakan akses 
internet. 

Kami membantu Pemkab Banyuwangi 
dalam menyediakan internet sebesar 
10 GB dan akses point untuk kapasitas 
2.150 peserta

  Kami ingin memosisikan ICON+ 
sebagai salah satu provider yang 
andal, terbukti keandalannya dan 
profesionalitasnya.

Ajun Imanto

Manager Pemasaran & 
Penjualan SBU Surabaya
ICON+
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  AGENDA

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada 
15 November 2019, di Balai Kartini, Jakarta, 
bertepatan dengan malam puncak perayaan HUT 
ICON+ ke-19, ICONers tampil dengan dandanan 
ala rockstar. Pada tahun ini, perayaan HUT ICON+ 
mengambil tema “Never Limit your Dream, Lets 
Rock Our Target”. Tidak hanya para ICONers 
yang tampil bergaya rockstar, jajaran Direksi dan 
Komisaris juga tampil gahar dengan dandanan rock.

Iwan Purwana, Plt. Direktur Utama ICON+, dalam 
sambutannya mengajak ICONers untuk meneladani 
salah satu ciri khas anak rock, yakni rasa solid 
terhadap kelompoknya. “Anak rock memiliki 

Bara Semangat Rock

di Malam Puncak

HUT ICON+ Ke-19

solidaritas yang tinggi terhadap rekan-rekannya. Ini 
bisa kita contoh dan terapkan dalam berkoordinasi 
dan bekerja sama untuk mencapai target. Saling 
back up, saling support, untuk memajukan ICON+,” 
ucap Iwan. 

Yang istimewa, dalam kesempatan tersebut 
sejumlah direksi tampil dalam bersama band 
pengiring. Keriaan perayaan HUT ICON+ ke-19 
ini semakin lengkap tatkala Naif Band tampil di 
atas panggung, yang berhasil mengajak ICONers 
bernyanyi bersama.  

ICON+ Persembahkan 

Internet Gratis untuk 

Masyarakat Sangatta

Jumat, 15 November 2019, Wakil Bupati Kutai Timur 
H. Kasmidi Bulang, S.T., MM., dengan didampingi 
Kepala Diskominfo Perstik Ir. Suprihanto CES, 
meresmikan kawasan Polder Ilham Maulana sebagai 
percontohan Smart City di Kutai Timur. Kawasan 
tersebut memadukan sejumlah fasilitas rekreasi dan 
olahraga. Di kawasan tersebut warga yang berada di 
area Polder juga dapat menikmati fasilitas internet 
gratis yang dipersembahkan oleh ICON+. 

Rudi Mulyadi, Manager Pemasaran dan Penjualan 
ICON+ SBU Balikpapan mengatakan, ICON+ akan 
terus mendukung kemajuan Kabupaten Kutai Timur. 
Tak hanya melalui penyediaan internet berkapasitas 
besar, tetapi terutama agar pembangunan dan layanan 
fasilitas masyarakat menjadi semakin maju.
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Internet Desa

Resmi Hadir

di Sumatera Selatan

Mahasiswa

Universitas Jambi

Kini Bisa Berinternet 

Gratis

Setelah beroperasi di sejumlah wilayah di Tanah 
Air, kali ini Internet Desa (Ides) ICON+ hadir di 
Sumatera Selatan. Pada Senin, 11 November 2019 
lalu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru 
meresmikan pengoperasian Ides “Sumses Maju 
untuk Semua”. Peresmian ini dilakukan secara 
simbolis di Grand Ballroom Novotel Palembang. 
Selain Gubernur yang juga didampingi oleh jajaran 
pemerintah daerah setempat, hadir pula Plt. Direktur 
Utama ICON+ Iwan Purwana. 

Rabu, 27 November 2019, Rektor Universitas Jambi 
Johni Najwan dengan didampingi Plt. Direktur 
Electricity and Wholesale Business ICON+ Ardian 
Cholid, meresmikan Pojok Daring (Zona Internet 
Gratis) di Kampus Universitas Jambi Mandalo. 

Pojok Daring ini merupakan added value yang 
diberikan ICON+ untuk Universitas Jambi sebagai 
salah satu bentuk kontribusi ICON+ terhadap 
kemajuan pendidikan, khususnya di wilayah Jambi. 
Dengan keberadaan Pojok Daring ini, diharapkan 

Di Sumatera Selatan Ides hadir di tiga desa, yakni 
Desa Celikah, Desa Tanjung Sejaro, dan Desa Karang 
Binangun. Iwan mengatakan, nantinya di Sumsel akan 
ada 170 internet desa pada 2022. Secara khusus 
Gubernur Herman Daru menyampaikan rasa terima 
kasih dan apresiasinya kepada ICON+. “ICON+ telah 
membantu Sumsel membangun apa yang tadinya tidak 
ada, yaitu internet,” ucap Herman Daru. 

para mahasiswa mendapat kemudahan dalam 
mengakses informasi yang dapat mendukung proses 
belajarnya. 

Selain di Universitas Jambi Mandalo, ICON+ juga 
mendirikan Pojok Daring di Kampus Telanaipura, 
Kampus Pasar, Kampus Pondok Meja, Kampus 
Kedokteran Buluran Unja, dan Kampus Telanai. Ke 
depan Pojok Daring ini juga akan hadir di Kampus 
Muara Bulian dan Kampus Sarolangun. 
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Gandeng ICON+, UP2D 

Sumbar Bangun Tower 

Radio Komunikasi

ICON+ SBU Surabaya

Gelar Government

Forum 2019

Bertempat di Kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur 
Distribusi (UP2D) Sumatera Barat, pada Jumat, 
1 November 2019 lalu dilakukan peletakan batu 
pertama atau groundbreaking pembangunan 
tower radio komunikasi. Pembangunan tower radio 
komunikasi tersebut merupakan kerja sama antara 
PLN UP2D Sumbar dengan ICON+ SBU Pekanbaru.

Bertempat di Hotel Majapahit, Surabaya, pada Rabu, 
27 November 2019, ICON+ SBU Surabaya menggelar 
Government Forum 2019 yang mengangkat tema 
“Arsitektur Data dan Infrastruktur untuk Mendukung 
Implementasi SPBE”. Acara ini dilakukan dalam 
rangka mendukung kegiatan pemerintah terutama 
terhadap kebutuhan Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE). 

Acara dihadiri langsung oleh General Manager PLN Unit 
Induk Wilayah Sumbar Bambang Dwiyanto, Manajer PLN 
UP2D Adhi Herlambang, dan GM ICON+ SBU Pekanbaru 
Widi Kristiawan. Nantinya, tower radio ini akan 
digunakan untuk pengoperasian sistem distribusi 20 
kV di Sumbar. Dengan tambahan tower berketinggian 
62 meter ini diharapkan supporting sistem akan lebih 
maksimal. 

PH GM SBU Surabaya Ajun Muhammad Imanto 
mengatakan kesiapan dan komitmen ICON+ untuk 
memberikan pelayanan terbaik bagi pemerintah 
daerah. Acara ini dihadiri oleh sejumlah jajaran 
pemerintahan daerah, Manager Strategi Pemasaran 
PLN UID Jawa Timur Tegar Hasadi, dan Kepala 
Departemen Teknologi Informasi IT Surabaya Ir. 
Khakim Ghozali yang bertindak selaku pembicara. 
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