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#DiRumahAja, 
Apa Pentingnya?

Melakukan pembatasan sosial (social distancing 
dan physical distancing), menjadi cara cepat 
untuk mengenyahkan virus Corona. Virus, 
sebagaimana lazimnya, membutuhkan inang 
untuk tetap hidup. Ia menginfeksi dari satu inang 
ke inang yang lain, dengan berbagai cara. Dan 
virus Corona ini dikenal memiliki tingkat infeksi 
yang cepat

Pemerintah telah mengimbau kita untuk 
melakukan social dan physical distancing selama 
14 hari. 14 hari yang penting untuk kehidupan kita 
semua.

Jadi, pahami bahwa ini 14 hari yang penting:
agar kita tidak tertular, agar kita tidak menulari.

Tapi, mengapa 14 hari?

14 hari adalah waktu
inkubasi virus COVID-19

14 hari mampu menghentikan
laju penularan

14 hari bisa menyelamatkan
ribuan nyawa

#dirumahaja selama 14 hari tetap 
bisa membuat kita produktif

Bila ada yang tertular, #dirumahaja selama 
14 hari dapat memotong rantai penularan



ICON+NEWS edisi Maret 2020 hadir di tengah-tengah situasi yang 
tak mudah. Hari ini, sebagaimana kita ketahui, kita semua harus 

bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Kami, segenap kerabat 
kerja ICON+NEWS berharap dan berdoa, kiranya kita semua diberikan 
kesehatan lahir dan batin dalam menghadapi ini semua. 

Di tengah-tengah pandemi seperti ini kita  tersentuh melihat begitu 
banyaknya solidaritas yang timbul. Rasa simpati, respek, dan hormat 
kita sampaikan kepada para petugas medis dan nonmedis, yang berdiri 
di garda terdepan dalam “perang” ini. Doa dan harapan baik,  kita 
panjatkan demi keselamatan dan kesehatan mereka.

Pembaca, menyikapi situasi ini, ICON+ telah mengambil sejumlah 
langkah penting. Mulai dari prosedur menerima tamu, sistem screening 
saat memasuki area kerja, hingga kebijakan untuk melakukan pekerjaan 

di rumah (Work from Home). Rangkaian kampanye yang menginformasikan hal-hal penting mengenai pencegahan 
penyebaran COVID-19 pun dioptimalkan. Baik melalui pemasangan poster-poster di sejumlah titik strategis di 
area kerja, hingga juga penyebaran melalui media-media sosial. 

Sebagian dari kisah upaya yang ditempuh ICON+ terkait pandemi COVID-19 ini, kami sajikan dalam edisi kali ini. 
Selain itu, edisi ini juga mengetengahkan kebijakan restrukturisasi yang ditempuh oleh ICON+. Restrukturisasi ini 
dapat dilihat dari munculnya sejumlah fungsi-fungsi dan pos-pos jabatan baru. Langkah ini merupakan bagian 
dari upaya ICON+ untuk semakin mengoptimalkan kinerja dan sebagai langkah menuju arah pengembangan 
bisnis ICON+ pada masa yang akan datang.

Kita tentu berharap situasi semacam ini tidak akan berlangsung lama. Semoga.
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Restrukturisasi Organisasi ICON+

LANGKAH BESAR AGAR TERUS 
UNGGUL DALAM PERSAINGAN

Menata ulang komposisi manajemen dengan 
merestrukturisasi organisasi perlu terus 

dilakukan agar fungsi organisasi di dalam 
perusahaan bisa mencapai hasil optimal. Dengan 
menyempurnakan internal proses, perusahaan 
diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan 
sekaligus terus unggul dalam persaingan. Alasan 
inilah yang menjadikan ICON+ perlu melakukan 
perubahan struktur organisasi perusahaan.

Diungkapkan Gloria Magdalena Ndoen, Plt. VP Human 
Capital ICON+, restrukturisasi dilakukan perusahaan 
demi menyikapi perubahan, baik yang disebabkan 
adanya kebutuhan pasar dan internal perusahaan, 
terutama harapan dari PLN, induk perusahaan 
ICON+.

“Ada dua message yang disampaikan PLN dalam 
RUPS, ICON+ harus bisa meningkatkan pertumbuhan 
perusahaan dan layanan kepada PLN. Dua hal ini yang 
menjadi salah satu dasar mengapa organisasi kami 
kembangkan,” jelasnya.

Dari sisi layanan kepada PLN, lanjut Gloria, layanan 
electricity yang dulunya terbagi ke dalam beberapa 
direktorat, kini difokuskan melalui satu direktorat saja. 
Dengan didesain secara end to end di bawah satu 
direktorat, semua layanan mulai dari pengembangan 
produk hingga pemeliharaan akan menjadi lebih 
cepat.

Guna menjaga keselarasan proses bisnis dengan PLN, 
ICON+ membentuk Divisi Change Management Office 
(CMO). 

ICON+ mendesain ulang struktur organisasi perusahaan.
Ikhtiar menjawab perubahan pasar.
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Divisi baru ini memiliki dua fungsi utama, 
memastikan proyek berjalan sesuai timeline, menjadi 
jembatan komunikasi sekaligus pusat informasi 
dari user ke Board of Director, serta mengawal 
transformasi dan budaya perusahaan. 

CMO sendiri berada langsung di bawah komando 
Direktur Utama ICON+, melengkapi fungsi Sekretaris 
Perusahaan dan Kepala Satuan Audit Internal. 
Sedangkan Satuan Perencanaan Kerja Korporat 
(SPKK) yang sebelumnya berada di bawah Dirut 
ICON+, dialihkan ke Direktorat Finance dan Human 
Capital. 

Sementara untuk meningkatkan laju pertumbuhan 
perusahaan, ICON+ membentuk direktorat baru, 
Digital Solution dan Business Development. Fungsi 
baru ini dibentuk untuk mempercepat perusahaan 
dalam membaca dan merespons tuntutan pasar. 
Menurut Gloria, penajaman ini dilakukan agar ICON+ 
lebih agile dalam menghadapi perubahan pasar 
sehingga tumbuh dan mampu  menjadi ujung 
tombak profit PLN.

“Hal ini bisa dilihat dari peningkatan target ICON+  
sebesar 67 persen dari tahun sebelumnya,” terang 
Gloria. 

Transisi Secara Bertahap

Restrukturisasi organisasi yang terbilang cukup 
masif ini, mulai dari level Direktur, General Manager, 
Manajer, Supervisor, hingga level pelaksana ditempuh 
ICON+ melalui serangkaian fase yang kompleks. Plt. 
Manager Organization Development ICON+ Ernest 
Sibuea menjelaskan, diperlukan serangkaian tahapan 
untuk mengubah struktur organisasi.

“Kami memonitor dan mengevaluasi pembagian 
organisasi serta proses bisnis. Kemudian mengkaji 
dan memetakan struktur organisasi untuk 
mengetahui apa yang kurang dan harus ada, apa 
yang mesti dihilangkan dan dilebur sehingga 
stream-nya menjadi lebih sederhana dan mengalir,” 
terang Ernest.

Ernest menambahkan, selain melakukan kajian, 
restrukturisasi organisasi memerlukan serangkaian 
persetujuan. Level direktur, misalnya, harus 
mendapat persetujuan dari PLN selaku pemegang 
saham dan ditetapkan dalam RUPS. Untuk level 
satu di bawah direksi, seperti Vice President, harus 
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris 
ICON+, Divisi Manajemen Portofolio PLN, dan Divisi 
Pengembangan Organisasi PLN. 

Dengan struktur organisasi 
baru ini, ICON+ diharapkan dapat 
mencapai target revenue dan menjadi 
enabler bisnis PLN. Semoga ICON+ bisa 
bertahan, meningkat, dan sustain.

ERNEST SIBUEA
Plt. Manager Organization 
Development ICON+

Ada dua message yang 
disampaikan PLN dalam RUPS, 
ICON+ harus bisa meningkatkan 
pertumbuhan perusahaan dan 
layanan kepada PLN. Dua hal 
ini yang menjadi salah satu 
dasar mengapa organisasi kami 
kembangkan.

GLORIA MAGDALENA NDOEN
Plt. VP Human Capital ICON+
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Struktur baru organisasi ICON+ sendiri disahkan 
pada 12 Januari 2020. Pengesahan struktur baru ini 
sekaligus menetapkan pejabat level satu di bawah 
direksi. Penetapan pejabat level dua dilaksanakan 
pada 17 Januari 2020. Sedangkan level supervisor dan 
pelaksana, yang jumlahnya paling banyak, ditetapkan 
pada 10 Maret 2020. 

Lebih jauh Ernest menjelaskan, setelah komposisi 
manajemen ditetapkan, agar transisi dapat berjalan 
mulus, ICON+ menggelar rapat koordinasi. Rakor ini 
bertujuan agar para pemegang fungsi baru terlibat 
secara aktif dalam menyusun program kerja dan Key 
Performance Indicator (KPI).

“Dengan mengubah banyak fungsi struktur organisasi 
otomatis proses bisnis di ICON+ harus dipetakan 
ulang. Para pejabat baru ini sengaja dilibatkan agar 
engage dengan fungsi kerjanya,” terang Ernest.

Tidak hanya melibatkan pejabat baru dalam rakor, 
Divisi Pengembangan Organisasi ICON+ bersama 
dengan Divisi Corporate Planning dan Evaluasi Kinerja 
Korporat melakukan roadshow ke level  satu hingga 

level tiga. Sosialisasi ini bertujuan memastikan 
bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dapat 
dipahami dengan baik sehingga mereka memahami 
tentang target KPI, program kerja, anggaran, dan 
eksekusinya. 

“Dengan struktur organisasi baru ini, ICON+ 
diharapkan dapat mencapai target revenue dan 
menjadi enabler bisnis PLN. Semoga ICON+ bisa 
bertahan, meningkat, dan sustain,” harap Ernest. 

FUNGSI BARU 

DI ORGANISASI ICON+

Direktur
Utama
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Restrukturisasi Organisasi ICON+

Bidang
Baru,
Spirit 
Baru

Penyempurnaan struktur organisasi perlu 
dilakukan agar fungsi-fungsi yang ada di dalam 

perusahaan dapat berjalan lebih optimal. Dengan 
mempersiapkan serta menata ulang sumber daya 
organisasi diharapkan kinerja perusahaan semakin 
baik dan dapat terus unggul dalam persaingan.

Alasan inilah yang menjadikan ICON+ untuk 
melakukan perubahan struktur organisasi. Guna 
memaksimalkan kinerja perusahaan sesuai dengan 
fungsi-fungsi yang ada, ICON+ membentuk bidang-
bidang baru yang belum pernah ada sebelumnya. 
Berikut tiga ICONers yang mendapat kepercayaan 
mengampu bidang baru di ICON+.

ICONERS6



You never Work alone

Bidang Baru
BerSkala naSional

Mencapai kinerja
          MeMuaSkan

“Saya bertanggung 
jawab mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan 
transformasi budaya perusahaan 

dan knowledge management yang dimiliki ICON+. 
Kinerja yang diperhatikan adalah tingkat maturitas 
Organization Capital Readiness pada aspek budaya 
dan teamwork. Kedua aspek ini sudah ditetapkan 
oleh PLN Group untuk diikuti oleh unit-unit PLN dan 
anak perusahaan.

Bidang baru ini berbeda sekali dengan bidang 
sebelumnya. Sebelumnya, saya mengerjakan 

“Manajer Program 
Management Office 

bertanggung jawab untuk 
merumuskan program 

pendukung inisiatif strategis perusahaan 
(penugasan khusus dari Holding, program 
kerja CAPEX, kinerja aktivasi, operasional, dan 
pemeliharaan layanan). Bidang baru ini juga 
mencakup monitoring dan pelaporan pencapaian 
kinerja program pendukung inisiatif strategis 
perusahaan.

“Ruang lingkup pekerjaan Manager Retail Marketing 
& Sales adalah melakukan pencapaian pendapatan 
dan jumlah pelanggan, membuat perencanaan 
sekaligus mengeksekusi program pemasaran 
retail, dan melakukan pemenuhan akan kebutuhan 
layanan retail hingga tereksekusi dalam kontrak 
berlangganan. 

Manager Retail Marketing & Sales juga bertugas 
melakukan penagihan layanan TIK kepada pelanggan 
retail sesuai collection period yang ditetapkan 
dan menindaklanjuti permasalahan SLA layanan 
retail kepada fungsi operasional terkait. Saya juga 

pekerjaan teknis, terkait dengan layanan kepada 
pelanggan PLN. Sekarang saya melayani korporat 
pada aspek yang terkait budaya dan knowledge 
management. 

Pesan saya kepada rekan-rekan ICONers, 
percayalah, You Never Work Alone. Semua 
pencapaian atas hasil kinerja pribadi pasti terdapat 
kontribusi dari rekan-rekan kerja. Yakinlah tidak ada 
pekerjaan yang bisa diselesaikan seorang diri. Mari 
bersatu padu untuk memberikan nilai tambah bagi 
perusahaan, di semua aspek yang menjadi tanggung 
jawab kita.”

Pada bidang sebelumnya, saya melakukan pekerjaan 
terkait dengan audit sehingga lebih fokus pada 
pemeriksaan dan perbaikan proses bisnis auditee. 
Saat ini saya berperan untuk dapat secara efektif 
melakukan monitoring pada inisiatif strategis 
perusahaan dan membantu pelaksana inisiatif untuk 
mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan. 

Saya berharap dapat secara efektif melaksanakan 
tugas dan tanggung jawab pada posisi baru ini 
dengan hasil pekerjaan yang memuaskan.”

RAMA HARI YUDHA
Manager Transformation Culture &  
Knowledge Management

EMA RETNAWATI
Plt. Manajer Program 
Management Office

AJUN MUHAMMAD IMANTO
Manager Retail Marketing & Sales

bertanggung jawab untuk 
menjaga hubungan baik 
dengan pelanggan segmen 
retail, membuat pelaporan 
performasi layanan retail, dan 
mengelola layanan contact center retail.

Tugas baru ini sangat menantang karena merupakan 
bidang yang benar-benar baru difokuskan ICON+. 
Ruang lingkupnya pun berskala nasional. Saya 
berharap dapat menjalankan amanah ini sekuat 
tenaga, profesional, dan mendapatkan dukungan 
dari berbagai pihak untuk dapat merealisasikan 
pencapaian target korporat.”

Y ang
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Requirement Validation Bidang Service Design & 
Implementation ICON+. “Pembagiannya adalah 
ICON+ untuk 21 wilayah dan PT PJB untuk 1 wilayah 
yaitu Jawa Timur. Sampai saat ini terdapat 19 UP3 
yang masih dalam proses registrasi aset. Wilayah 
Sumatera (15 UP3),  Distribusi Bali (3 UP3), dan 
Wilayah Suluttenggo (1 UP3),” tambahnya.

Untuk pengembangan aplikasi sesuai TUJD sendiri, 
menurut Agung, ditargetkan selesai pada 2020 ini. 
“Namun, implementasinya sendiri tergantung pada 
regional yang siap. Awal bulan Maret ini kita baru saja 
selesai User Acceptance Testing (UAT) untuk Fungsi 
Operasi,” jelasnya. 

Agung menilai, skala proyek dan ruang lingkup 
proyek EAM Distribusi ini cukup besar karena 
mencakup standardisasi seluruh bisnis proses PLN 
Distribusi yang sudah berjalan selama puluhan tahun 
di lingkungan PLN. Tak hanya itu, EAM Distribusi ke 
depannya akan menjadi pendukung utama kegiatan 
operasional harian satu pintu di PLN Distribusi, 
dalam menjawab tantangan efisiensi operasi sesuai 
strategi utama PLN yaitu meningkatkan kinerja 
operasional dengan peningkatan efisiensi operasi 
dan keandalan Distribusi.

EAM Distribusi PLN

Asset merupakan salah satu objek vital dalam 
sebuah perusahaan. Merupakan hal yang penting 

bagi perusahaan dalam mengelola aset-asetnya. 
Kegiatan optimalisasi pengelolaan aset distribusi 
di tubuh PLN sendiri telah berlangsung sejak lama, 
salah satunya dengan mengimplementasikan 
Enterprise Asset Management (EAM). Hanya saja, 
sebelumnya EAM ini berdiri secara terpisah di 
masing-masing unit PLN seluruh Indonesia. 

Seiring dengan berjalannya proses bisnis, gagasan 
inovasi terbaru perlahan muncul, yakni dengan 
membangun EAM Distribusi secara terpusat. 
Tentunya dengan menganut prinsip pedoman Tata 
Usaha Jaringan Distribusi (TUJD) Tahun 2019 terkait 
6 (enam) fungsi yakni Perencanaan, Konstruksi, Aset, 
Pemeliharaan, Operasi dan Alat Pengukur Pembatas/
APP, serta SK Direksi 0687/2010 terkait Fungsi 
Logistik, dan SK Direksi 0449/2014 mengenai Revisi 
Standardisasi Struktur Data Aset Jaringan Distribusi 
Tenaga Listrik. 

Dalam upaya implementasi EAM Distribusi PLN 
secara terpusat, ICON+ senantiasa memberikan 
dukungan penuh kepada PLN, yang dipercaya 
sebagai implementor aplikasi EAM Distribusi dari IBM 
Maximo. 

“Target terdekatnya adalah data aset yang tersebar 
di 22 wilayah PLN seluruh Indonesia harus segera 
ter-registerkan ke dalam aplikasi EAM Distribusi,” 
tutur Agung Widyo Sanyoto, Engineer Service 

Enterprise Asset Management 
(EAM) dirancang untuk 
merekam segala aktivitas yang 
berkaitan dengan kegiatan 
aset. Mulai dari mengatur, 
menjadwalkan, merencanakan 
pemeliharaan, dan seluruh 
kegiatan lain terkait siklus 
hidup aset yang dimiliki.

PENGELOLAAN ASET 
TERPADU SATU PINTU

Agung Widyo Sanyoto
Engineer Service Requirement Validation
Bidang Service Design & Implementation 
ICON+
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Melihat besarnya skala proyek EAM Distribusi 
yang diimplementasikan sering kali tak luput dari 
kendala yang dihadapi. Terutama di ranah business 
process owner dalam menyatukan persepsi 
dari 7 regional yang ada. “Selain itu cara untuk 
mengumpulkan requirement terhadap TUJD untuk 7 
regional itu kita kewalahan. Perlu tim penyeimbang 
untuk masing-masing fungsi dari TUJD dan Logistik. 
Skala proyek yang besar dan mutasi pegawai PLN 
yang cepat juga menjadi kendala karena personel 
yang menangani berbeda-beda,” tambahnya.

Itu sebabnya proyek ini membutuhkan konsentrasi 
penuh dan tentunya dukungan kerja sama tim 
yang kooperatif. Dirinya kerap kali bersyukur karena 
timnya saat ini melampaui dari ekspektasi yang ia 
harapkan. 

Lebih Efektif dan Efisien

Dengan skala proyek yang besar, selayaknya EAM ini 
juga memberikan keuntungan yang besar pula bagi 
PLN. Melalui sistem yang sudah dibangun, proses 
audit dan evaluasi terhadap aset akan semakin 
mudah untuk dilakukan. PLN, misalnya, akan lebih 
efektif dan efisien dalam mengetahui aset-aset 
mana saja yang harus segera dilakukan peremajaan, 
tanpa harus menunggu aset tersebut mengalami 
kerusakan atau kegagalan. 

Selain itu, EAM Distribusi juga dapat digunakan bagi 
manajemen dalam pengambilan keputusan yang 
akurat dan cepat, serta mekanisme kontrol dan 
monitoring sistem pemeliharaan yang lebih baik dan 
terukur.

Bayu Bagus, Engineer Developer Bidang Electricity 
Service Developer ICON+ menambahkan, sesuai 
rekomendasi dan portfolio solution dari IBM dan 
Maximo pada 2018, bahwa untuk perusahaan 

EAM Distribusi menjadi pendukung 
utama kegiatan operasional harian 
satu pintu di PLN Distribusi, dalam 
meningkatkan kinerja operasional 
dengan peningkatan efisiensi operasi 
dan keandalan Distribusi.

Bayu Bagus
Engineer Developer Bidang Electricity 
Service Developer ICON+

utilities seperti PLN menggunakan Maximo Linear 
dan Maximo Spatial untuk pendataan aset-aset di 
lingkungan PLN Distribusi. EAM Distribusi nantinya 
akan terintegrasi dengan aplikasi geographic 
information system (GIS) Korporat PLN. Selain itu, 
aset yang tercatat di APKT juga akan disinkronkan 
dengan EAM Distribusi, begitu juga dengan GIS 
Korporat.

“Melalui aplikasi EAM Distribusi berbasis IBM Maximo 
maka semua aset PLN dapat diintegrasikan menjadi 
satu kesatuan sistem. Sehingga memudahkan untuk 
memonitor jumlah dan history aset PLN secara 
keseluruhan hanya dalam satu pintu,” ungkap Bayu.

Bayu mengatakan, EAM Distribusi memiliki roadmap 
yang cukup panjang. “Kalau inisiasinya pada 2018, 
dan harapannya akhir tahun 2020 pengembangan 
selesai dilanjutkan timeline sampai dengan 
pemanfaatannya (integration dan reporting), 
maka beberapa tahun selanjutnya kemungkinan 
keseluruhan modul EAM Distribusi ini bisa 
terimplementasi,” ujarnya.

“Tantangan terbesarnya ialah bagaimana 
mengintegrasikan semua modul dalam satu sistem 
yang bisa terintegrasi dengan baik,” jelas Bayu.  

Tim Implementasi EAM Distribusi
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Waspada Korona 

Kementerian Kesehatan telah resmi 
mengumumkan adanya Warga Negara Indonesia 

yang terpapar virus Corona. Gatot Wibowo Singgih 
Plt. Manager HC Policy and Communication ICON+ 
mengatakan bahwa ICON+ telah mengeluarkan 
surat edaran direksi nomor 03027/SE/03/PST/2020 
tentang antisipasi penyebaran virus Corona. 
Adapun edaran ini berisi himbauan kepada seluruh 
jajaran manajemen di lingkungan ICON+ untuk 
menangguhkan perjalanan bisnis ke negara yang 
diduga banyak terpapar virus Corona.

“Selain itu mengimbau kepada seluruh pegawai dan 
keluarganya untuk tidak melakukan kegiatan non 
kedinasan ke luar negeri, terutama ke negara-negara 
yang diduga terpapar virus Corona. Negara- negara 
yang tidak boleh dikunjungi ada 47 negara seperti 

China, Korea, Singapura dan lain-lain,” 
jelas Gatot.

Sedangkan bagi pegawai 
ICON+ yang telah 

melakukan perjalanan 

bisnis atau non kedinasan setelah 1 Februari 
diharapkan mengisi form untuk melaporkan riwayat 
perjalanannya, tim yang ikut, dan gejala yang 
dirasakan seperti batuk, pilek, demam, atau sesak 
nafas. 

“Meskipun pegawai itu merasa sehat tetap harus 
melaporkan bahwa ia pernah bepergian. Apabila di 
kemudian hari merasakan gejala, maka pihaknya 
diminta melakukan tes kesehatan,” tambah Gatot.

Langkah antisipasi lain menurut Yanti Y. Argadinata, 
Manager General Affairs ICON+, yakni dengan 
melakukan pemeriksaan suhu tubuh pegawai dan 
tamu yang akan masuk area kantor. Pengukuran 
suhu badan menggunakan digital thermometer 
infrared oleh security di pintu masuk kantor. Security 
tersebut dilengkapi dengan alat pelindung diri 
seperti sarung tangan dan masker.

Bila pada saat pegawai diperiksa suhunya ternyata 
mencapai 37,5 atau lebih maka dipersilahkan pulang 
untuk memeriksakan kesehatannya di fasilitas 
kesehatan. Pegawai diizinkan kembali masuk kantor 

jika sudah dalam keadaan sehat yang dinyatakan 
oleh surat keterangan dokter. Serta bagi pegawai 
yang merasa demam, batuk, pilek atau sesak 
nafas dipersilahkan meninggalkan pekerjaannya 
untuk melakukan cek kesehatan. 

TINGKATKAN 

KEWASPADAAN

DAN TAK PERLU 

PANIK

Sebagai upaya antisipasi penyebaran 
virus Corona (COVID-19) di 
lingkungan perusahaan, ICON+ telah 
menerapkan serangkaian protokol 
khusus di seluruh area kerja. 
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Meskipun pegawai itu 
merasa sehat tetap harus melaporkan 
bahwa ia pernah bepergian. Apabila 
di kemudian hari merasakan gejala, 
maka pihaknya diminta melakukan tes 
kesehatan.

Pada situasi semacam 
ini, yang semestinya dikedepankan 
ialah rasa kemanusiaan. Kita dapat 
menyelamatkan nyawa seseorang 
dengan melakukan social distancing, 
mengurangi risiko tertular atau 
menulari orang lain. Ingat pula, ODP/
PDP/Suspect bukanlah aib, bukan 
sesuatu yang tercela. Ini adalah wabah 
yang harus kita tangani bersama

Selain itu lingkungan kantor ICON+ juga dilengkapi 
dengan hand sanitizer di beberapa spot. Kebersihan 
lingkungan kantor juga ditingkatkan di antaranya 
dengan melakukan disinfektan pada gagang telepon, 
gagang pintu, meja, dan lainnya, serta penyemprotan 
cairan disinfektan pada seluruh ruangan kantor. 
Beberapa spot kerja juga dilengkapi dengan Air 
Purifier Ionizer. Imbauan untuk mencuci tangan yang 
baik dan benar pun telah dilakukan.

Tetap Jaga Stamina

Meski demikian, Yanti mengatakan peningkatan 
kewaspadaan ini tak perlu diikuti dengan kepanikan. 
ICONers didorong untuk mempelajari semua 
informasi yang akurat tentang virus ini. Perlu juga 
untuk menjaga stamina tubuh dengan berolahraga 
rutin, memakan makanan yang bergizi, serta 
istirahat yang cukup. Jangan lupa pula untuk berdoa 
dan komitmen melakukan social distancing. 

“Dengan telah dikeluarkannya kebijakan perusahaan 
bagi karyawan untuk Work from Home, maka kita 
harus memegang amanah yang telah diberikan 
dan turut andil dalam mencegah penyebaran virus 
Corona, yaitu dengan stay at home,” ujar Yanti.

Ia juga mengatakan, ada atau tidaknya virus Corona, 
kita tetaplah manusia. Dan pada situasi semacam 
ini, yang semestinya dikedepankan ialah rasa 
kemanusiaan. 

“Lihat sekeliling kita. Kita dapat menyelamatkan 
nyawa seseorang dengan melakukan social 
distancing, mengurangi risiko tertular atau menulari 
orang lain. Ingat pula, ODP/PDP/Suspect bukanlah 
aib, bukan sesuatu yang tercela. Ini adalah wabah 
yang harus kita tangani bersama,” imbuhnya. 

Protokol khusus sebagai upaya pencegahan 
penyebaran virus Corna ini menurut Gatot, sudah 
efektif berjalan sejak 2 Maret 2020 dan berlaku di 
seluruh kantor SBU ICON+ di seluruh Indonesia. 
ICON+ sangat support dalam penanggulangan virus 
Corona dan apabila nanti perlu peningkatan akan 
dilakukan. 

“Imbauan kami kepada pegawai tidak perlu panik, 
tetap menjaga kesehatan, makanan bergizi, tidak 
stres, cukup istirahat, tingkatkan imunitas tahan 
tubuh dengan minum vitamin. Selain itu tetap 
bekerja dengan baik, tekun, giat dan menjaga 
kesehatan serta kebersihan pribadi,” jelas Gatot.  

GATOT WIBOWO SINGGIH
Plt. HC Policy and
Communication ICON+

YANTI ARGADINATA
Manager General Affairs ICON+
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Free Lunch Every Friday di SBU Regional Sumbagut

BERBAGI RASA, 
MEMUPUK KESOLIDAN

Sebuah studi yang dilakukan di Cornell 
University menemukan bahwa performa 
dan produktivitas sebuah kelompok 
meningkat ketika mereka makan secara 
bersama-sama

BERBAGI RASA, 
MEMUPUK KESOLIDAN

Masyarakat Indonesia, apa pun latar belakang 
adat dan tradisinya, umumnya mengenal 

kebiasaan makan bersama. Tiap-tiap daerah 
memiliki ciri khas. Ada yang memasaknya bersama-
sama terlebih dahulu. Ada pula yang mengolah 
makanan masing-masing, untuk kemudian 
dipertemukan dalam perjamuan besar. Motifnya 
bermacam-macam. Mulai dari sebagai ungkapan 
makna syukur, mengeratkan tali persaudaraan, 
hingga memperingati hal-hal yang justru bersifat 
duka cita. 

Tradisi ini memang baik. Dari interaksi sosial yang 
terjadi saat makan bersama, berbagai persoalan 
bisa diselesaikan. Jarak seolah ditipiskan. Tembok-
tembok yang menghalangi, diruntuhkan. Setidaknya 
kita bisa melihat hal tersebut di ICON+ SBU Regional 
Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). 

SBU Regional Sumbagut memiliki tradisi yang telah 
berlangsung sejak pertengahan 2019 lalu, yakni 
Free Lunch Every Friday. Sesuai namanya, setiap 
Jumat siang, seusai para ICONers lelaki menunaikan 
kewajiban Salat Jumat, mereka akan berkumpul 
untuk santap siang bersama. Imada Takasima, 
SPV Pembangunan ICON+ SBU Regional Sumbagut 
mengatakan, program ini merupakan inisiatif 
Manager Regional kala itu, Yunianto Prabowo. Beliau 
terinspirasi dari PLN dan kemudian mengadopsinya 
untuk ICON+. 
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Makan bersama ini tidak hanya dijadikan ajang untuk 
makan. Program ini juga sering dijadikan momen 
untuk memperkenalkan tim baru atau bahkan 
menjadi tempat manajemen untuk menyampaikan 
arahan-arahan penting. 

Sebenarnya program tersebut tak sepenuhnya free. 
Anggaran program tersebut berasal dari iuran semua 
ICONers. Besaran iurannya berbeda-beda sesuai 
dengan level jabatan. Jadi ini tidak bisa dikatakan 
pure free lunch.

Program ini tidak membatasi jumlah ICONers 
yang ikut. Seluruh ICONers, termasuk para peserta 
magang, dapat turut serta. Intinya semua ICONers 
yang ada pada Jumat itu boleh ikut free lunch. 

Merekatkan Silaturahmi

Banyak manfaat yang dirasakan para 
ICONers dengan adanya program 
tersebut. Pegawai merasa sangat 
senang. Selain bisa makan siang 

bersama, juga bisa berkumpul. 
Meningkatkan rasa kekeluargaan dan 

mendapatkan arahan dari manajemen. 

Hal itu disetujui oleh David, staf Engineer 
Aktivasi ICON+ SBU Regional Sumbagut. 

David mengaku senang dengan program ini. Di 
kesempatan ini dia bisa berkumpul bersama seluruh 
ICONers. Baginya, ini merupakan tempat untuk 
mengakrabkan diri satu sama lain. 

Marini, Staf administrasi umum ICON+  juga 
merasakan hal positif dari program ini untuk dapat 
menjaga kebersamaan dan  keakraban. “Di program 
ini para ICONers bisa saling sharing dalam suasana 
yang santai,” ujarnya.

Imada mengatakan, terkait dampak positif 
yang dirasakan melalui program ini, pihaknya 
berharap program semacam ini bisa  diadopsi oleh 
SBURegional lainnya. Atau, bila memungkinkan pula, 
program ini juga bisa berada di bawah pengelolaan 
BAPOR ICON+. 

“Ke depan, semoga sesekali waktu bisa diadakan 
acara makan siang bersama dengan anak-anak 
panti asuhan sebagai bentuk CSR atau kepedulian 
ICON+ kepada sesama. Selain itu  untuk menghindari 
kebosanan, acara free lunch juga dapat diadakan 
di luar kantor untuk menemukan suasana baru 
(refreshing),” ujar Imada.  
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#DiRumahAja

Karena Hiburan 
adalah Passion Kita

Berbagai pengalaman seru 
bisa kita dapatkan meski raga 
tak bisa keluar dari rumah.

Pemerintah telah mengeluarkan imbauan agar kita 
berdiam diri di rumah. Langkah ini memang efektif 
untuk mencegah penyebaran virus Corona. Dengan 
berdiam diri di rumah, kita menekan risiko tertular 
atau menulari virus tersebut. 

Belakangan, sejumlah tempat hiburan pun 
dinyatakan tutup sementara. Mulai dari mal atau 
pusat-pusat perbelanjaan, tempat-tempat wisata 
seperti taman-taman kota, museum, dan lainnya. 
Berbagai event hiburan seperti konser, pertunjukkan 
film di jejaring bioskop, tutup. 

Google melalui platformnya, artsandculture.google.com, 
memberikan kita kesempatan mengunjungi sejumlah 
destinasi wisata ternama budaya. Mau ke mana? Museum-
museum hebat di Paris, New York, London? Atau titik-titik 
wisata keren seperti Colosseum, Menara Eiffel, Machu 
Picchu? Semua bisa kita datangi. Tanpa paspor, tanpa visa. 
Teknologi yang digunakan juga terbilang canggih, mulai dari 
street view, art camera, 360 view, dan lainnya. 

Sebagai upaya menghibur para penggemarnya yang 
#dirumahaja, sejumlah artis, baik internasional 
maupun nasional, menggelar “konser” mereka 
secara live di akun-akun media sosial mereka. Jadi, 
ada baiknya pantau terus akun mereka agar kita 
tidak tertinggal.

Untuk yang merasa tertantang mengasah skill, 
ini saatnya kita mengeksplorasinya. Siapa tahu 
juga bakal menjadi hobi kita. Sejumlah platform 
menggratiskan konten-konten premium mereka 
agar kita bisa belajar bersama, seperti cookpad, 
udemy, coursera, dan lainnya. 

Berpelesir Lewat Virtual Tour 
di Google Arts & Culture

Nikmati Konser Gratis
dari Musisi Idola

Eksplorasi Kemampuan dan Hobi Baru

Lantas, bagaimana kita harus menghibur diri?

Jangan khawatir. Langkah terbaik yang harus kita 
lakukan saat ini ialah mengikuti anjuran pemerintah. 
Tetaplah di rumah. Bekerja, belajar, beribadah, cukup 
dari rumah. Dan karena mencari hiburan adalah 
passion kita, lakukanlah hal itu juga di rumah. Ada 
banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghibur 
diri. Ini di antaranya. 
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ICON+ Meningkatkan 
kesiagaan dalam 

menghadapi penyebaran 
virus Corona (COVID-19). 
Sejumlah tindakan 
preventif diambil, mulai 
dari SOP penerimaan tamu, 
kebijakan untuk melakukan 
disinfektan area kerja, hingga 
kebijakan untuk bekerja dari rumah.

Untuk mencegah terjadinya penularan di ruang kerja, 
misalnya. Sejak 6 Maret 2020 lalu seluruh petugas 
keamanan di kantor pusat maupun di kantor unit 
dilengkapi dengan termometer untuk memindah 
suhu tubuh karyawan dan tamu. Suhu tubuh yang 
melebih dari ambang batas normal, dipersilakan 
untuk pulang dan beristirahat di rumah. ICON+ juga 
menempatkan hand sanitizer di sejumlah titik.  

Ikhtiar lain yang dilakukan ICON+ juga ditempuh 
dengan menyemprotkan cairan disinfektan ke 
seluruh ruang kantor dan ruang layanan, termasuk 
ruang CSO Contact Center PLN 123. Meja kerja, 
telepon, gagang pintu, secara berkala dibersihkan 
dengan menggunakan cairan disinfektan. 

Langkah lain yang diambil, untuk mengurangi 
intensitas pertemuan dan mempersempit 

Rabu, 26 Februari 2020 lalu, Plt. Direktur Electricity 
& Wholesales Business ICON+ Ardian Cholid 

melakukan kunjungan kerja ke Kota Langsa, Aceh. 
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka dukungan 
ICON+ untuk program transformasi digital Kota 
Langsa menjadi smart province, smart city, dan 
smart village. 

kemungkinan terinfeksi COVID-19, ICON+ 
mengaplikasikan sistem kerja dari rumah atau work 
from home. Sementara bagi mereka yang harus 
masuk ke kantor demi ketersediaan layanan kepada 
pelanggan, ICON+ menerapkan social distancing. 
Kursi tunggu dan kantin juga ditandai dengan jarak 
tertentu. 

ICON+ Dukung 
Program Smart 
Province, Smart 
City, dan Smart 

Village Kota 
Langsa

Dalam kunjungan itu, Ardian diterima oleh Asisten 
I Pemerintahan Kota Langsa Suriyatno, Kepala 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa 
Yanis Prianto, serta rombongan lainnya.  Ardian 
mengatakan bahwa ICON+ berharap Langsa bisa 
menjadi kota pertama yang mulai menerapkan smart 
province, smart city, dan smart village.
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PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur yang 
didukung oleh PJB, PJBS dan ICON+, pada Sabtu, 

29 Februari 2020, meluncurkan teknologi masa 
depan kelistrikan, Future X, yang disebut dengan 
e-Smart Power. Sebagai terobosan baru, e-Smart 
Power dilengkapi dengan 12 layanan, di antarnya 
ialah Smart Agriculture, Smart Industrial, dan Smart 
Ultima+AvC. 

General Manager PLN UID Jatim Bob Sahril 
mengatakan, pada 2020 ini PLN akan menuju beyond 

Bertempat di Shangri-La Hotel, Surabaya, pada 
Senin, 9 Maret 2020 lalu, ICON+ membuka booth 

pada pameran anggota IWAPI. Dalam booth tersebut, 
ICON+ menampilkan sejumlah produk dan layanan 
unggulannya, seperti demo e-Smart Power yang 
efektif untuk melakukan efisiensi listrik berbasis 
aplikasi. 

PLN UID 
Jawa Timur 
Luncurkan 

e-Smart Power

ICON+ Kenalkan 
Produk 

Unggulan di 
Pameran IWAPI

electricity, yakni solusi total kebutuhan pelanggan 
baik di listrik maupun asosiasinya. ICON+ sendiri, 
sebagaimana disampaikan oleh Plt. GM SBU Regional 
Jawa timur ICON+ Agus Widya Santoso, akan terus 
berkomitmen untuk mengembangkan program 
smart city dan smart village di Jawa Timur. Pada 
tahun ini ICON+ menargetkan akan menyambungkan 
internet sekitar 500-1.000 desa di seluruh Indonesia. 

Pameran tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Jawa 
Timur dan berbagai perwakilan pemerintah daerah 
di Jawa Timur. Wahyu Toni Hermawan, Manager 
Pemasaran dan Penjualan SBU Regional Jawa Timur, 
mengatakan tujuan ICON+ dalam acara ini ialah 
untuk memperluas jaringan serta ikut andil dalam 
program pemerintah untuk menciptakan lingkungan 
industri berbasis 4.0.
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Sebanyak tujuh orang siswa Binus School Simprug 
baru saja menyelesaikan program magang 

selama lima hari di ICON+, 9-13 Maret 2020. Dengan 
mengangkat tema “The Journey”, program magang 
ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman belajar 
dan membangun profil pembelajaran para siswa. 

Bertempat di Aula ICON+ Mampang, Jumat, 
28 Februari 2020, ICON+ menggelar Forum 

Pengadaan. Forum ini dihadiri oleh jajaran 
manajemen ICON+, tim pengadaan, serta tim 
SBU Regional yang hadir melalui fasilitas video 
conference. 

Berbagi Ilmu, 
ICON+ Sambut 

Siswa Binus 
School

Selain mendapat pengenalan mengenai ICON+, para 
peserta magang juga mendapatkan penjelasan 
mengenai dunia industri teknologi telekomunikasi. 
Para peserta juga diundang untuk melihat langsung 
sejumlah infrastruktur penting ICON+ di Gandul, 
seperti Contact Center, Ruang NOC, dan Data Center.

Plt. Direktur Utama ICON+ Iwan Purwana yang 
turut menjadi salah satu pembicara mengatakan 
pentingnya ICONers untuk terus mengedepankan 
prinsip-prinsip GCG. Iwan mengatakan, sistem 
pengadaan yang baik harus dilandasi pedoman yang 
baik. Selain Iwan, hadir pula Direktur Finance and 
Human Capital ICON+ Anindita Eka Wibisono, dan Plt. 
Direktur Service Excellence ICON+ Zulheldi. 

Perkuat Prinsip 
GCG, ICON+ 

Gelar Forum 
Pengadaan
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Fokus Penting

untuk Memenangi

Persaingan Pasar

Resensi Buku

Berdasarkan riset dan wawancara yang dilakukan 
selama lebih dari tujuh tahun terhadap jajaran 

eksekutif di 65 perusahaan market leader, Fred 
Wiersema dan Michael Treacy menemukan bahwa 
tidak ada perusahaan yang dapat meraih kesuksesan 
dengan mencoba menjadi segala-galanya bagi 
customer. Perusahaan, menurut hasil temuan 
mereka, harus menemukan value uniknya dan 
menawarkan value tersebut kepada pasar.

Keunikan yang ditawarkan tersebut oleh penulis 
buku ini kemudian disebut sebagai value proposition. 
Ini merupakan kombinasi dari harga, kualitas, 
kinerja, kenyamanan, dan lainnya yang tecermin 
dalam produk dan layanan yang ditawarkan oleh 
perusahaan.

Penulis buku ini juga memperkenalkan konsep 
kedua yang mereka namakan value-driven 

Judul
Penulis 
Halaman  
Penerbit
Tahun Terbit
ISBN

:
:
:
:
:
:

The Discipline of Market 
Michael Treacy, Fred Wiersema
224 
Addison-Wesley
1995 (Cetakan 1)
978-0201407198

 “No company can succeed today by trying 
to be all things to all people. It must 
instead find the unique value that it alone 
can deliver to a chosen market.”

operating model. Merupakan kombinasi dari proses, 
sistem manajemen, struktur bisnis serta budaya 
perusahaan yang memampukan perusahaan dalam 
menyajikan value proposition mereka.

Konsep yang terakhir adalah value discipline, 
yang mengacu kepada tiga hal yang harus 
dipilih salah satunya dan menjadi fokus utama 
perusahaan dalam upaya memadukan value 
proposition dan value-driven operating model untuk 
menjadi perusahaan yang terbaik dan market leader 
di kelasnya.

Ketiga value discipline tersebut adalah operational 
excellence, product leadership, dan customer 
intimacy.
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Menurut buku ini, mengarahkan fokus pada salah 
satu dari ketiga value discipline tersebut dan 
memilih bermain pada segmen pasar spesifik adalah 
satu-satunya cara agar perusahaan dapat menjadi 
market leader.

Namun demikian, tidak berarti bahwa perusahaan 
diminta mengabaikan salah satu atau dua dari tiga 
value tersebut. Perusahaan tetap perlu menjaga 
standar rasional untuk dua value lain sambil 
berusaha menjadi yang terbaik (excellent) untuk 
value discipline yang dianut. 

Value discipline menjadi intisari dari seluruh 
kebijakan pengelolaan, pedoman perilaku dan 
budaya perusahaan. Jika berfokus pada value 
discipline operational excellence maka perusahaan 
dituntut untuk mengeksekusi segala rencana operasi 
dengan sangat baik sehingga menghasilkan produk 
dengan harga yang relatif murah dan tanpa cacat. 

Operational excellence berfokus pada upaya 
menekan total biaya (total cost) yang timbul karena 
kualitas produk atau layanan yang buruk. Operational 
excellence selalu berupaya menekan overhead cost 
dan pengeluaran-pengeluaran non esensial lainnya. 
Karena fokus pada efisiensi biaya, maka peranan 
teknologi informasi dalam operational excellence 
menjadi sangat penting. 

Sedangkan product leadership adalah value 
discipline yang berorientasi pada usaha menyajikan 
barang dan jasa dengan kualitas unggul dan terbaik. 
Konsekuensi dari hal ini adalah alokasi anggaran 

yang besar untuk riset dan pengembangan produk 
dan inovasi secara terus menerus. Knowledge 
management dan coaching menjadi kunci sukses 
dalam menerapkan product leadership. 

Value discipline terakhir adalah customer 
intimacy di mana perusahaan berfokus pada 
upaya mendengarkan apa yang menjadi keinginan 
pelanggan; perusahaan merancang strategi bisnis 
khusus agar terbangun intimacy antara pelanggan 
dengan perusahaan. Dengan kata lain perusahaan 
berusaha menyediakan solusi total, bukan sekedar 
sebuah produk atau jasa.

Perusahaan yang berfokus pada value customer 
intimacy akan membangun ikatan dan relasi yang 
kuat dengan para pelanggannya. Customer intimacy 
berupaya mendengarkan dan memahami keinginan 
unik dan spesifik customer dan berupaya menyajikan 
solusi terbaik untuk menjaga loyalitas pelanggan. 
Customer intimacy meninggalkan model bisnis hit 
and run dan menekankan customer’s lifetime value 
melalui dukungan layanan purnajual (aftersales) 
terbaik untuk memastikan pelanggan memperoleh 
apa yang mereka harapkan. 

Setelah persoalan operationg model, value 
proposition dan value discipline selesai, langkah 
selanjutnya yang terpenting adalah tahap 
penyusunan agenda value discipline dan tahap 
eksekusinya. Tiga tahap dalam menyusun agenda 
value discipline adalah memahami kondisi status 
quo (current state) perusahaan, mengeksplorasi 
dan menyusun pilihan-pilihan realistis yang dapat 
ditempuh perusahaan berdasarkan analisis terhadap 
kondisi status quo, dan yang terakhir adalah memilih 
salah satu value discipline dan operating model 
serta menyusun secara detail langkah strategis yang 
akan dilakukan.

Di dalam seluruh bagian buku ini Michael dan Fred 
menyajikan beberapa real case dan success story 
implementasi prinsip-prinsip value discipline pada 
perusahaan skala multinasional.

Pesan utama buku ini adalah bahwa sebuah 
perusahaan hanya bisa menjadi yang terbaik 
dengan cara mengerahkan fokus pada salah satu 
dari ketiga value discipline: operational excellence, 
product leadership, dan customer intimacy; 
mempertahankan dan terus memperbarui level 
kinerja (threshold of performance), serta dengan 
fokus pada segmen pasar spesifik saja (narrow 
focus).  

PENULIS RESENSI
ERWIN PAUANG PONGMASAKKE
Plt. Manager Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan
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WASPADA, BOLEH 
PANIK, JANGAN

COVID-19
Cuci tangan dengan cara 
yang benar. Gunakan sabun 
dan air yang mengalir.
Durasi waktunya, agar 
mudah terbayang, kira-kira 
sepanjang menyanyikan lagu  
“Happy Birthday” dua kali.

GUNAKAN 
MASKER

CUCI
TANGAN

TETAP BUGAR

JANGAN SEBAR HOAKS

Bila sedang sakit, terutama 
flu atau batuk, selalu 
gunakan masker. Perhatikan 
juga etika batuk dan bersin 
di ruang publik.

Jangan membuat gaduh dan menimbulkan 
kepanikan dengan menyebarkan kabar-kabar 

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya.

Hubungi HOTLINE RESMI  Pemerintah bila 
ingin mengetahui informasi mengenai 
COVID-19 atau bila hendak melakukan 
pelaporan.

Jaga kebugaran tubuh 
dengan aktif berolahraga.

Pastikan asupan 
kebutuhan gizi yang 
seimbang tercukupi. 
Untuk sementara 
hindari juga memakan 
daging mentah.

MAKAN
MAKANAN 
SEHAT

0812-1212-3119

HOTLINE VIRUS
CORONA

INFORMASI RESMI

Hubungi petugas 
kesehatan bila 

mencurigai diri telah 
terinfeksi COVID-19

SEGERA


