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Yuk, Pakai 
Masker

Masker menjadi salah satu bentuk ikhtiar 
kita untuk mencegah tertular/menulari 

COVID-19. Untuk masyarakat nonmedis, WHO 
dan pemerintah menganjurkan agar kita 
menggunakan masker kain

Setiap orang harus berkontribusi melawan 
penyebaran COVID-19. Bisa dimulai dari diri 
sendiri.

Cara Penggunaan yang Tepat

Cuci tangan sebelum menyentuh 
masker saat akan mengenakan/
melepas masker.

Pastikan tidak ada celah antara 
permukaan wajah dengan masker.

Tidak menyentuh bagian luar 
masker. Jika menyentuh, cuci tangan 
segera.

Digunakan maksimal selama 4 jam. 
Ganti bila mulai basah. 

Cuci masker agar bisa digunakan 
kembali
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1

2

3

4

5

E D I S I  A P R I L  2 0 2 0

SEMANGAT 
MENJAGA KINERJA

RAGAM SOLUSI
DI TENGAH WABAH

TRANSFORMASI
AGILE DAN SCRUM



Pembaca, ICON+NEWS edisi April 2020 hadir ke tengah-tengah kita 
dalam suasana Bulan Suci Ramadan 1441 H. Untuk itu, izinkanlah 

saya baik atas nama pribadi maupun atas nama segenap kerabat kerja 
ICON+NEWS mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa bagi Anda 
yang menjalaninya. Doa kita semua, kiranya Bulan Suci Ramadan ini 
membawa keberkahan bagi kita semua. 

Kali ini, sebagaimana kita rasakan, kita menjalani ibadah puasa dengan 
sedikit berbeda. Pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun 
daerah, seiring dengan semakin meluasnya pandemi COVID-19, telah 
memberlakukan sejumlah pembatasan. Maka untuk pertama kalinya 
mungkin kita akan menjalani ibadah di Bulan Suci Ramadan ini tanpa 
kegiatan berbuka puasa bersama, salat tarawih berjemaah di masjid, 
atau bahkan mudik di Hari Raya. 

Namun, tentu saja kita percaya, dengan menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, itu 
berarti kita telah turut berkontribusi untuk memerangi penyebaran pandemi ini. Sudah selayaknya seluruh elemen 
masyarakat tanpa terkecuali turut berkontribusi melawan COVID-19 ini. 

ICONers pun masih tetap menjalani protokol Work from Home (WFH) dan Work from Office (WFO) bagi fungsi-
fungsi yang vital. Kami menyebutnya sebagai “Operasi Minimal”. Meski minimal, sebagaimana kami kisahkan 
pada edisi kali ini, seluruh fungsi kerja berlangsung maksimal. Seluruh produk dan pelayanan kepada para 
pelanggan tidak berkurang dan tetap dijaga dalam level optimal.

Lebih dari itu, ICON+ bahkan juga mendukung sejumlah solusi untuk membantu penanganan COVID-19, mulai 
dari penyediaan internet dedicated, infrastruktur video conference, hingga pengoperasian CCTV Thermal. 

Situasi pandemi ini tidak sepatutnya memupus rasa optimisme kita. Dan Ramadan kali ini semoga akan menjadi 
momen kita untuk bersama-sama bangkit menuai harapan untuk sesama.  
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Operasi Minimal

Pindai QR
Code untuk

membaca 
versi digital

Hampir semua industri baik di Indonesia maupun 
global terkena pukulan akibat mewabahnya 

virus Corona. Sejumlah pakar menyebutkan sektor 
ekonomi mengalami penurunan mulai dari 30 persen 
hingga 100 persen dibandingkan sebelum pandemi. 
Pandemi virus Corona yang memukul kinerja 
berbagai sektor industri di Tanah Air ini berdampak 
pada menurunnya performa perusahaan. 

Memastikan produk dan layanan kepada pelanggan 
tetap prima di tengah wabah melanda memang 
bukan perkara mudah. Berbagai kebijakan 
mengharuskan perusahaan menerapkan sistem work 
from home (WFH) hingga operasi minimal. 

Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri 
bagi banyak perusahaan, terutama untuk 
mempertahankan performa serta kualitas 
layanannya.

Termasuk bagi ICON+. Seperti disampaikan Eddy 
Ramdan, Plt. Manager Pemeliharaan Wilayah 
Jakarta ICON+. Menurut Eddy, operasi minimal yang 
diterapkan ICON+ membawa sejumlah tantangan 
yang harus dihadapi. Penanganan gangguan di zona 
merah COVID-19, misalnya. Belum lagi tingginya 
risiko keamanan bagi petugas lapangan akibatnya 
sepinya sejumlah lokasi sehingga rawan kejahatan, 
hingga sulitnya akses menuju lokasi titik gangguan. 

Meski menerapkan sistem operasi minimal, ICON+ memastikan 
tidak menurunkan kualitas produk dan layanan kepada pelanggan.

Menjaga KUALITAS
di Masa Penuh Batas
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“Meski demikian,” tutur Eddy, “ICON+ tetap 
berkomitmen mendukung pemerintah dalam 
penanganan COVID-19 melalui keandalan jaringan 
telekomunikasi, ketenagalistrikan, dan internet bagi 
para user yang WFH.” 

Sulitnya akses menuju lokasi gangguan yang 
disampaikan Eddy juga menjadi tantangan yang 
harus dihadapi tim Fault Management. Heru 
Kismanto, Plt. Manager Fault Management ICON+ 
mengatakan, sebagian wilayah menerapkan standar 
yang tinggi bagi tim yang bekerja di lokasi. Tim yang 
bertugas di lapangan harus menunjukkan surat 
keterangan sehat dan menaati aturan pembatasan 
jam kerja. 

“Selain itu, tim field support atau serpo yang bekerja 
menangani gangguan di lapangan juga harus 
dilengkapi alat pelindung diri (APD) guna mencegah 
penularan virus Corona,” terang Heru. Untuk hal-hal 
yang disebutkan tersebut, ICON+ memiliki protokol 
standar yang harus dipenuhi oleh petugas lapangan, 
mulai dari melengkapi diri dengan surat tugas 
hingga kelengkapan seperti APD yang ditambah 
dengan sarung tangan dan masker.

Kendati tidak bertugas di lapangan, bekerja di tengah 
pandemi Corona juga menjadi tantangan bagi 
mereka yang bekerja di kantor.

Manager Contact Center & Service Desk ICON+ 
Yudistiro Yanuarianto mengatakan, merespons 
Peraturan Direksi PLN yang ditetapkan pada 22 
Maret 2020, Contact Center PLN 123 dan Service 
Desk, sebagai pusat layanan eksternal dan internal 
PLN harus tetap beroperasi penuh. 

Peraturan ini, kata Yudis, disikapi ICON+ dengan 
meningkatkan pengawasan implementasi SOP untuk 
mencengah penyebaran virus di lingkungan kerja. 
“Tantangannya adalah konsistensi implementasi SOP 
di lingkungan CC PLN 123, perlunya penyelarasan 
kebijakan perusahaan terhadap kebijakan 
pemerintah pusat dan daerah, serta adanya 
tambahan product knowledge sebagai dampak 
adanya probis baru dalam produk dan layanan PLN 
terhadap pelanggan.”

YUDISTIRO YANUARIANTO
Manager Contact Center &
Service Desk ICON+ 

HILDA ZURAIDAH
Manager Customer
Loyalty ICON+

2

EDDY RAMDAN
Plt. Manager Pemeliharaan 
Wilayah Jakarta ICON+
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EDDY RAMDAN
Plt. Manager Pemeliharaan Wilayah Jakarta ICON+
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Meski dalam operasi minimal, 
ICON+ berkomitmen mendukung 
pemerintah dalam penanganan 
COVID-19 melalui keandalan jaringan 
telekomunikasi, ketenagalistrikan, dan 
internet bagi para user yang WFH.
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ICONers juga dibekali surat tugas dengan 
lampiran surat edaran dari Direktorat Jenderal 
Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo 
dan Peraturan Gubernur guna memudahkan 
mobilitas dari rumah ke kantor. 

Upaya maksimal yang ditempuh ICON+ berhasil 
mancapai hasil optimal. ICON+ berhasil memastikan 
tidak terjadinya penurunan kualitas produk dan 
layanan kepada pelanggan selama pandemi Corona. 
Menurut Hilda, berdasarkan statistik pelaporan, 
keluhan dari pelanggan tidak mengalami kenaikan 
atau penurunan secara signifikan. 

“Pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian 
dunia. Banyak perusahaan collapse akibat tidak bisa 
beroperasi. Mari bersama-sama turut andil menjaga 
kualitas produk dan layanan agar ICON+ terus 
tumbuh dan berkembang,” harap Hilda.  

Menurut Yudis, untuk memastikan kesehatan 
karyawan, terutama agen CC PLN 123, ICON+ terus 
berkoordinasi dengan PLN sebagai bussiness 
process owner CC PLN 123. “ICON+ menyiapkan 
vitamin serta makanan tambahan bagi tenaga 
Service Desk dan CC PLN 123 di seluruh Indonesia 
guna memastikan tenaga kerja dalam kondisi prima 
serta bagian dari upaya pencegahan terhadap 
penyebaran COVID-19,” tutur Yudis. Selain itu, untuk 
memastikan agen CC PLN 123 tidak menggunakan 
transportasi umum yang berisiko terpapar COVID-19, 
ICON+ menyiapkan kendaraan antar-jemput. 

Tetap Optimal Meski Operasi Minimal

Christland P. Simatupang, Plt. Manager Operation 
Support Readiness ICON+ mengatakan, agar 
kinerja perusahaan tetap optimal, ICON+ tak hanya 
meningkatkan pengawasan implementasi SOP, 
tetapi juga melakukan pembaruan SOP. Menurut 
Christland, pembaruan ini diperlukan mengingat 
sistem WFH akan mempengaruhi operasional ICON+. 
Dengan melakukan pembaruan SOP dan pengecekan 
seluruh bagian, khususnya Layanan Operasional dan 
Maintenance Aplikasi Sistem Ketenagalilstrikan PLN, 
SLA operasional ICON+ akan dapat tercapai. 

“Kami memastikan tim yang bekerja WFH lewat 
pengecekan rutin dan memaksimalkan media 
komunikasi digital sebagai sarana koordinasi. Kami 
juga memastikan seluruh ICONers, terutama yang 
WFO, dalam kondisi sehat,” terang Christland. 

Hilda Zuraidah, Manager Customer Loyalty ICON+ 
menambahkan, ICONers yang berkerja secara WFO 
diharuskan menjaga budaya sehat dan bersih 
dengan sesering mungkin mencuci tangan, menaati 
imbauan physical distancing, dan menggunakan 
APD, terutama masker. 

YUDISTIRO YANUARIANTO
Manager Contact Center & Service Desk ICON+ 

2

ICON+ menyiapkan vitamin 
serta makanan tambahan bagi tenaga 
kerja Service Desk dan Contact Center 
PLN 123 di seluruh Indonesia guna 
memastikan tenaga kerja dalam 
kondisi prima serta bagian dari upaya 
pencegahan terhadap penyebaran 
COVID-19 di lingkungan kerja.

3

ICON+ berhasil memastikan 
tidak terjadinya penurunan kualitas 
produk dan layanan. Berdasarkan 
statistik pelaporan, keluhan dari 
pelanggan tidak mengalami kenaikan 
atau penurunan secara signifikan.

HILDA ZURAIDAH
Manager Customer Loyalty ICON+

3
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Operasi Minimal

ICONERS6

Menjaga performa produk dan 
layanan kepada pelanggan agar 

tetap prima bukan perkara mudah saat 
wabah melanda. Sejumlah kebijakan 
dikeluarkan perusahaan agar produk dan 
layanan tetap berjalan optimal, seraya 
tetap memperhatikan aspek kesehatan 
sekaligus keselamatan para pekerjanya. 
Salah satunya ditempuh dengan 
memberlakukan sistem kerja dari rumah 
(WFH).

Kendati work from home menjadi skenario 
terbaik demi menekan penyebaran virus 
Corona di dalam perusahaan, terdapat 
fungsi-fungsi yang tidak memungkinkan 
bekerja secara remote. Berikut kisah para 
ICONers yang tetap bekerja di kantor dan 
lapangan guna memastikan produk dan 
layanan ICON+ tetap unggul di tengah 
merebaknya wabah Corona. 

Semangat 

Menjaga Kinerja

Kami di NOC melakukan perubahan shift kerja. 
Sebelumnya, seluruh personel diharuskan 

stay baik di kantor Gandul maupun kantor 
PLN Pusat. Karena wabah Corona, sistem 
WFH diberlakukan pada tiap shift, namun 
hanya diperuntukkan bagi personel yang sakit, 
pengguna transportasi umum, dan ojek online.

Meningkatkan Koordinasi 
Agar Tetap Solid

ACHMAD FARISY
Plt. SPV MOD Shifting 3
Fault Management ICON+

Tentu ada kekhawatiran terkena atau menjadi 
carrier virus COVID-1-9, mengingat MOD tidak 
seluruhnya bekerja dari rumah dengan jam kerja 
office hour 08.00-17.00. Yang kami lakukan 
adalah lebih menjaga kebersihan diri sebagai 
pencegahan terhadap virus Corona.

Tantangan bekerja di tengah pandemi Corona 
adalah mengatur dan mengoordinasikan tim 
yang WFH agar tetap solid dan menjaga tubuh 
agar tetap fit selama di rumah, perjalanan, 
dan bekerja. Untuk saat ini, setiap keluar 
rumah, menuju, dan selama di kantor, saya 
menggunakan masker. Saya juga mengonsumsi 
vitamin, serta jika ada waktu, berjemur di bawah 
sinar matahari pagi.”

ICONERS6



Imbauan WFH mau tidak mau harus mengubah 
pola kerja. Supervisor membuat penyusunan 

jadwal WFO secara bergantian dan interaksi 
via online dilakukan setiap hari. Kendala 
yang dihadapi adalah penanganan recovery 
gangguan tidak seluruhnya dapat dilakukan 
secara remote (onsite). Akses ke lokasi POP/
Lastmile pun terkendala dengan diterapkannya 
aktivitas terbatas. 

Kesehatan ICONers menjadi 
Perhatian Utama ICON+

ERDI KARSA 
NOTOWIBOWO
Engineer Pemeliharaan 
Ketenagalistrikan Jakarta ICON+

Kesehatan dan keselamatan personel menjadi 
perhatian utama ICON+. Setiap hari kami 
diingatkan untuk menjaga kesehatan saat dan 
setelah beraktivitas, melengkapi diri dengan 
alat pelindung, dan menjaga kebersihan diri. 
Bidang Fasilitas SBU Jakarta dan mitra vendor 
sangat memperhatikan kebutuhan masker, hand 
sanitizer, dan sarung tangan bagi personel yang 
bertugas di lapangan. 

Semoga “badai” ini lekas berlalu dan kami bisa 
beraktivitas normal kembali. Kesehatan dan 
keselamatan seluruh keluarga besar ICON+ 
adalah yang utama. Semoga rekan di lapangan 
senantiasa selalu diberi kesehatan.

Dalam Surat Edaran Direksi PLN No.0003.E/
DIR/2020 tentang Antisipasi Penyebaran 

COVID-19 di PLN Group disebutkan bahwa 
layanan CC PLN 123 harus tetap beroperasi. 
Manajemen ICON+ kemudian membuat SOP dan 
melakukan penyesuaian pola shifting yang diatur 
berdasarkan perubahan Traffic Call saat ini. 

Tantangan bekerja di saat wabah melanda, selain 
harus memastikan operasional berjalan dengan 
baik, tetapi juga harus memastikan kesehatan 

Memastikan Operasional
ICON+ dan Kesehatan ICONers

PUJIYANTO BAMBANG
SPV CSO Management ICON+

ICONers, kebersihan lingkungan kantor, serta 
berkoordinasi untuk memastikan SOP yang 
ditetapkan telah dijalankan secara konsisten di 
kantor CC PLN 123 di seluruh Indonesia.

Agen dan tim CC PLN 123 diwajibkan menjaga 
kesehatan dengan menggunakan masker, 
melalui proses scan suhu tubuh, menggunakan 
hand sanitizer, mengganti pakaian, dan 
cuci tangan setibanya di kantor. Kami juga 
melakukan penyemprotan disinfektan secara 
berkala, mengelap benda-benda yang sering 
disentuh, berjemur di pagi hari, dan memencet 
tombol lift menggunakan tusuk gigi. ICON+ 
juga memberlakukan survei, pencatatan, dan 
pemantauan kesehatan ICONers melalui form 
kuesioner.

ICONERS 7



Rudy menambahkan, dalam era transformasi digital 
seperti saat ini, hampir semua segmen pasar 
membutuhkan layanan internet dedicated, baik 
segmen korporasi maupun pemerintahan.

Di samping dipercaya mampu memberikan jaminan 
kualitas jaringan, internet dedicated juga memiliki 
symetric upload dan download yang sama baiknya, 
layanan after sales yang prima, serta Service Level 
Agreement (SLA) yang tinggi. 

Hal senada juga disampaikan Fatchu Rohman 
Wachid, Manager Kantor Perwakilan Madiun ICON+. 
Fatchu mengatakan, 80 persen pengguna internet 
dedicated di wilayah kerjanya ialah kantor-kantor 
pemerintahan. Menurut Fatchu, internet dedicated 
ICON+ memiliki jangkauan yang luas dan stabilitas 
yang tinggi dengan dukungan infrastruktur fiber 
optic (FO), serta memiliki sejumlah value added 
service seperti web dan mail hosting, DNS, mail 
hosting private, bahkan IP Public.

Internet Dedicated, i-SEE CCTV Thermal, dan i-VIP

Dalam merespons maraknya penyebaran 
COVID-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan 

imbauan agar kantor-kantor pemerintahan, 
perusahaan-perusahaan swasta, dan sekolah-
sekolah untuk melakukan aktivitas, bekerja dan 
belajar, dari rumah. Pola bekerja semacam ini tentu 
memerlukan infrastruktur yang dapat diandalkan. 
Salah satunya ialah sambungan internet yang cepat 
dan stabil. 

Infrastruktur dan sambungan internet yang cepat 
dan stabil juga diperlukan oleh sejumlah perangkat 
kerja, baik di pusat maupun di daerah, dalam hal 
penanganan penyebaran COVID-19. Sebut saja untuk 
keperluan lalu lintas data. Sejumlah pemerintah 
daerah, seperti Pemprov DKI Jakarta dan Jawa 
Timur, membuat situs resmi khusus yang menjadi 
rujukan mengenai informasi data penyebaran 
COVID-19 di wilayah administratifnya. Untuk kedua 
infrastruktur tersebut, ICON+ turut berkontribusi 
untuk mendukung kinerja dan koordinasi berbagai 
gugus tugas level daerah.

Disampaikan oleh Rudy Mulyadi, Manager 
Government & Education Solution ICON+, sejumlah 
layanan ICON+ terkait dukungan tersebut terutama 
terkait dengan layanan internet dedicated. Menurut 
Rudy, bila dibanding dengan koneksi jaringan lain, 
layanan internet dedicated ICON+ lebih unggul 
dalam pasokan bandwidth yang stabil (rasio 1:1), 
serta IP Publik yang memungkinkan bisa melakukan 
pemilihan jalur (routing) terbaik dalam melalukan 
akses. 

ICON+ memiliki sejumlah solusi produk 
dan layanan yang dapat diandalkan 
selama masa pandemi COVID-19.

Rudy Mulyadi
Manager Government & 
Education Solution ICON+

RAGAM SOLUSI
DI TENGAH WABAH

PRODUK & LAYANAN8



“Banyak kelebihan yang ditawarkan.  Selain jalur 
dedicated FO dengan guarantee SLA mencapai 
98 persen, kita juga bisa memonitor penggunaan 
layanan internet yang disewa dengan grafik 
utilitasnya, yaitu Multi Router Traffic Grapher 
(MRTG),” jelasnya.

Fatchu menambahkan, saat ini layanan internet 
dedicated ICON+ bisa digunakan di wilayah yang 
sudah terjangkau oleh FO ICON+. Namun di 
wilayah yang masih belum terjangkau FO ICON+, 
dapat dikombinasikan dengan media lain seperti 
VSAT maupun radio. Akses internet kecepatannya 
bervariasi menyesuaikan kebutuhan user, dari 1 
Mbps sampai dengan 10 Gbps. Fatchu mengatakan, 
kecepatan dijamin stabil dan tidak tergantung jarak, 
baik itu di pedalaman maupun perkotaan. 

Keandalan Layanan Multimedia

Solusi produk atau layanan lain yang juga disediakan 
oleh ICON+ terkait penanganan COVID-19 ini ialah 
layanan CCTV (i-SEE) khususnya CCTV Thermal. 
CCTV Thermal ialah seperangkat kamera yang dapat 
mendeteksi dan mengukur suhu. Dalam masa 
COVID-19, sebagaimana diketahui, sejumlah wilayah 
menerapkan protokol yang membatasi ruang gerak 
seseorang dengan suhu tubuh tertentu. 

Pradana Wijaya Putra, Plt. Manager Multimedia 
Service ICON+, mengatakan, i-SEE milik ICON+, 
khususnya CCTV Thermal, memiliki sejumlah 
keunggulan. Pertama, sistem kerja kamera ini 
mampu mendeteksi suhu secara otomatis pada titik 
dan atau area yang telah ditentukan. Kemudian suhu 
juga dapat diatur ambang batas maksimumnya yang 
diperbolehkan dalam satu lokasi. Kemudian, i-SEE 
CCTV Thermal juga memiliki multiple sensor yang 
mampu mendeteksi 8 titik panas sekaligus dalam 1 
layer. 

i-SEE CCTV Thermal, menurut Pradana, sebenarnya 
bukan eksklusif untuk penanganan penyebaran 
COVID-19. Solusi ini menurut Pradana juga telah 
digunakan untuk segmen industri seperti di 
PLTU yang memanfaatkannya untuk mendeteksi 
kebakaran pada conveyor dan stockpile batubara. 
Sejumlah institusi telah memanfaatkan i-SEE CCTV 
Thermal di antaranya ialah PLN Pusat, PLN UID, 
Pindad, Diskominfo Provinsi Jawa Barat, dan PT KAI. 

Produk lainnya yang juga diandalkan untuk 
koordinasi ialah solusi dan infrastruktur Video 
Conference (i-VIP) atau instalasi software video 
conference lain sesuai dengan kebutuhan user. 
Pradana mengatakan, untuk layanan i-VIP ini 
ICON+ memiliki keunggulan antara lain end-to-end 
solution. 

Keunggulan penting dari layanan video conference 
(vicon) milik ICON+ ini ialah jaminan keamanannya. 
Ini dikarenakan seluruh sistem infrastruktur vicon 
dimiliki oleh ICON+ sehingga keamanan data dan 
informasi pelanggan terjamin. Layanan i-VIP ini juga 
sudah mendapatkan sertifikasi ISO 20000 (IT Service 
Management) dan ISO 27001 (Sistem Manajemen 
Keamanan Informasi). 

Pradana mengatakan, layanan i-VIP  ICON+ ini juga 
sudah digunakan di event  VVIP & VIP baik RI 1, 
Kementerian, Gubernur, Bupati dan sebagainya. i-VIP 
juga digunakan PLN untuk melakukan koordinasi 
dengan seluruh unit di Indonesia beserta anak 
perusahaan yang ada di lebih dari 200 lokasi. 

Bagaimana support ICON+ selama masa pandemi? 
“Selama masa darurat COVID-19, operasi dan 
pemeliharaan managed services CCTV & video 
conference tetatap berjalan 24x7 untuk memenuhi 
aktivasi dan menjaga SLA layanan,” tutur Pradana.  

Fatchu Rohman Wachid
Manager Kantor Perwakilan  
Madiun ICON+
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Work from Home (WFH)

Kebijakan ICON+ untuk menerapkan sistem 
kerja dari rumah atau Work from Home (WFH) 

ditempuh sebagai bentuk kepedulian ICON+ 
terhadap kesehatan para ICONers. Sekaligus, hal 
itu juga menjadi bagian kontribusi ICON+ dalam 
memerangi pandemi COVID-19. Namun, tentu saja, 
perubahan cara bekerja ini menjadi agenda besar 
dan melibatkan proses yang tak sederhana. Butuh 
formulasi yang tepat agar pelaksanaan WFH bisa 
berjalan efektif dan hasil pekerjaan tetap optimal. 

Gatot Wibow Singgih, Plt. Manager Human Resource 
Policy and Communication ICON+ menjelaskan, agar 
fungsi kontrol terhadap efektivitas pelaksanaan 
WFH berjalan dengan baik, Direksi ICON+ telah 
menerbitkan surat edaran terkait hal-hal yang harus 
dipatuhi oleh para pegawai selama WFH. Kebijakan 
tersebut di antaranya ialah kewajiban ICONers 
mengisi log book mengenai riwayat pekerjaan, 
kemajuan hasil pekerjaan, dan menyertakan laporan 
hasil dari pekerjaan yang dikumpulkan setiap hari 
kepada manager bidang masing-masing. Laporan 
hasil pekerjaan tersebut lalu dievaluasi oleh General 
Manager atau Vice President terkait. 

Selain itu, lanjut Gatot, ICONers juga wajib absen 
setiap hari secara rutin menggunakan aplikasi 
i-Absen. ICONers yang menerapkan WFH juga 
dituntut untuk jujur dan tidak lepas tanggung 
jawab. Penggunaan tools online dan aplikasi digital 
dimaksimalkan. 

Sementara untuk ICONers yang tetap harus bekerja 
di kantor atau Work from Office (WFO), ICON+ 
menyediakan fasilitas antar-jemput dan memberi 
suplemen vitamin. 

“Sesuai dengan Edaran SOP Operasi Minimal, dibuat 
matriks terhadap fungsi siapa yang WFH dan siapa 
yang WFO, dan fasilitas yang disiapkan sebagai 
penunjang utama aktivitas. Tentu sizing jadi hal 
yang perlu dipertimbangkan,” tambah Rama Hari 
Yudha, Manajer Transformation, Culture & Knowledge 
Management ICON+.

Metode bekerja dari rumah 
membawa tantangan tersendiri. 
Dengan teknologi, produktivitas 
tetap terjaga.

Tetap 

Efektif

dan 

Produktif

GATOT WIBOWO SINGGIH
HC Policy and Communication, 
Div Human Capital ICON+

Pindai QR
Code untuk

membaca 
versi digitalSDM10



WFH memulai cara baru 
dalam bekerja secara time boxing 
dengan menyepakati Daily Target. Asign 
Task pada pagi hari, Mid Day Check pada 
siang hari, dan Evaluate pada sore hari.

Menurut Rama, kebijakan lain yang disesuaikan oleh 
SDM pada saat WFH adalah terkait dengan jam kerja 
dan hari kerja. Pola kerja yang diterapkan dalam WFH 
selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
ini adalah bagi ICONers yang fungsinya memiliki shift 
atau piket berlaku minimum operasional. Sedangkan 
kebijakan WFO bagi setiap divisi dibatasi dengan 
jumlah maksimal hanya dua orang.

Alternatif Cara Kerja

WFH memulai cara baru dalam bekerja secara time 
boxing dengan menyepakati Daily Target. Asign 
Task pada pagi hari, Mid Day Check pada siang hari, 
dan Evaluate pada sore hari. Teleconference dan 
VPN yang disiapkan oleh tim IT Enterprise juga kerap 
diakses melalui internet yang dimiliki ICONers.

“ICONers juga rutin melakukan check point video 
conference (vicon) 2-3 kali sehari melalui MS-Teams, 
Zoom, Skype, WhatsApp Video Call,  dan sebagainya. 
Pada saat vicon, pemimpin rapat memulai dan 
mengakhiri vicon dengan berdoa. Dengan rutin 
melakukan check point vicon, leaders dapat 
memantau aktivitas tim dan target harian. Manfaat 
lainnya adalah integrity dengan membangun new 
way of employee accountability selama WFH, serta 
menimbulkan rasa kebersamaan ICONers,” papar 
Rama.

Rama menyebutkan, berdasarkan hasil survei 
SDM terkait penerapan WFH, sebanyak 54 
persen responden merasa biasa saja, lalu 25 
persen responden merasa excited, dan sisanya 
bingung. “Bisa jadi secara people memang belum 
terbiasa, terutama dalam membiasakan cara 
bekerja dengan komunikasi jarak jauh, koordinasi, 
pengesahan dokumen, dan monitoring pekerjaan,” 
jelasnya.

Gatot berharap dengan adanya kebijakan WFH ini, 
para pegawai tidak melepas tanggung jawab dan 
tetap melakukan tupoksinya secara reguler. Selain 
itu WFH dan WFO diharapkan bisa menjadi alternatif 
cara kerja untuk perusahaan ICT. “Semoga WFH 
bisa dijadikan alternatif pengelolaan pekerjaan agar 
pegawai lebih semangat bekerja,” tambahnya.

Senada dengan Gatot, Rama menilai penerapan WFH 
harus tetap dapat menjaga kualitas hasil pekerjaan 
dan kinerja yang baik. “Saya rasa sudah saatnya 
mekanisme WFH ini diperhitungkan untuk dijalankan 
di luar masa pandemi atau dalam situasi beroperasi 
penuh after all, karena ICON+ adalah perusahaan 
yang berbasis teknologi,” tutupnya. 

RAMA HARI YUDHA
Manager Transformation Culture &  
Knowledge Management ICON+
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Isaac Newton menemukan teori-teori penting kala ia masih 
mahasiswa dan harus belajar dari rumah lantaran Inggris 
“lockdown” di tengah pandemi. Karl von Drais menemukan 
cikal-bakal sepeda kala Eropa dilanda dampak letusan 
Gunung Tambora. 

Selalu ada sisi positif dari setiap bencana.
Kuncinya: optimisme

Pada 2015 lalu Forbes mengundang Bill Gates 
dalam acara Summit on Philanthropy. Gates, 

pengusaha sekaligus filantropis itu, menjadi salah 
satu panelis dalam diskusi yang membahas respons 
global terhadap wabah Ebola yang melanda Afrika 
kala itu. Dalam panel tersebut, Gates mengulang 
apa yang pernah ia tuliskan dalam artikelnya 
yang berjudul The Next Epidemic—Lessons from 
Ebola yang dimuat oleh The New England Journal 
of Medicine. Gates menulis, “Adalah sebuah 
keharusan untuk membandingkan kesiapan kita 
dalam menghadapi epidemi dengan kesiapan kita 
menghadapi ancaman global lainnya: perang.”

Dalam artikelnya itu Gates membandingkan 
kekuatan militer NATO dengan kesiapan 
perangkat tanggap darurat bencana dan sistem 
kesehatan publik yang dimiliki Amerika dan WHO. 
Kesimpulannya: secara keseluruhan, umat manusia 
jauh lebih siap menghadapi perang ketimbang 
menghadapi bencana atau wabah. Suatu kesimpulan 
yang menakutkan sekaligus membuka mata kita 
akan betapa rentannya ketahanan manusia di 
hadapan wabah. 

Padahal bila kita merujuk sejarah, umat manusia 
tidak lepas dari persoalan wabah. Black Death (the 
Plague) pada abad ke-14, kolera pada 1820, Flu 
Spanyol pada 1918, cacar di akhir abad ke-15, 
Ebola pada 2014, dan kini COVID-19. Selain wabah, 
sejarah manusia juga turut dibentuk oleh bencana. 
Namun apakah wabah dan bencana selalu membawa 
dampak buruk bagi manusia? Jawabannya bisa “ya” 
dan “tidak”. 

Kisah Newton dan Drais

Salah satu peristiwa sangat penting dalam catatan 
sejarah mengenai wabah penyakit adalah London 
Black Plague (1665). Kala wabah itu terjadi, Sir 
Isaac Newton masih berstatus mahasiswa di Trinity 
College, Cambridge. Wabah memaksa masyarakat 
pada saat itu untuk beraktivitas di rumah. Kegiatan 
di kampus ditiadakan, tetapi para mahasiswa tetap 
diminta belajar di rumah, termasuk Newton. 

Dari rumah kediamannya, Newton menjalani masa 
lockdown dengan optimisme. Ia menghabiskan 
waktunya untuk mempelajari dan mengembangkan 
kalkulus, mengamati fenomena optik hingga 
akhirnya menemukan prisma untuk memecah 
spektrum cahaya, puncaknya ia merumuskan teori 
gravitasi dan Hukum Newton tentang gerak benda. 
Pada 1967 ketika perkuliahan dimulai kembali, 
Newton menyampaikan berbagai penemuan dan 
teorinya yang ia temukan selama masa-masa 
karantina. Enam bulan kemudian ia menjadi fellow 
professor, lalu menjadi profesor penuh dua tahun 
setelahnya. Teori-teori Newton yang ditemukannya 
dalam masa annus mirabilis (the year of wonders) 
kemudian mengubah dunia dan ilmu pengetahuan 
hingga hari ini.

Contoh lain tentang optimisme dan kreativitas 
di tengah bencana berkaitan sangat erat 
dengan kejadian di Indonesia. Letusan Gunung 
Tambora di Dompu, Nusa Tenggara Barat pada 
1815 menyebabkan gunung setinggi lebih dari 
4.000 meter kini tersisa 2.800 meter. Tambora 
memuntahkan lebih dari 150 kilometer kubik gas, 
debu, dan material lainnya ke udara. 

INSPIRASI12



Letusan Tambora pada 1825 tercatat empat kali 
lebih kuat daripada letusan Gunung Krakatau pada 
1883. Konsentrasi abu vulkanik tebal di atmosfer 
menghalau sinar matahari dan menyebabkan 
penurunan suhu bumi. Akibatnya Eropa tidak 
mengalami musim panas sepanjang 1816. 
Eropa dan Amerika Utara gagal panen. Tidak ada 
makanan untuk manusia maupun ternak termasuk 
kuda yang digunakan untuk menarik delman dan 
kereta. Kesulitan ini mendorong kreativitas Baron 
Karl von Drais dari Jerman untuk mendesain dan 
menyempurnakan sepeda sebagai alat transportasi 
agar manusia tidak bergantung pada kuda untuk 
berpindah tempat. Karl von Drais menghadapi 
kesulitan dengan penuh optimisme. Bencana tidak 
membuatnya kehilangan harapan, malahan bencana 
menumbuhkan kreativitasnya.

Mengenai sepeda ada satu hal menarik yang saya 
ingat ketika mendaki Gunung Tambora dalam acara 
peringatan dua abad letusan Gunung Tambora 2015 
lalu. Seorang pendaki dari Jawa mendaki Gunung 
Tambora dengan membawa sepeda, sementara 
perlengkapan dan bekalnya ia titipkan pada 
seorang porter. Jika jalur pendakian agak landai, ia 
menunggangi sepedanya. Ia bersama sepedanya 
meniti jalur pendakian selama 3 hari 2 malam 
pergi-pulang. Targetnya adalah bersepeda di bibir 
kaldera Gunung Tambora yang memang kebetulan 
agak landai, cukup luas, dan tanpa vegetasi sehingga 
sangat nyaman untuk bersepeda. Dari pertemuan 
itulah saya akhirnya paham hubungan antara 
Gunung Tambora di Indonesia dengan penemuan 
sepeda di Eropa yang menginspirasi tulisan ini.

PENULIS: Erwin Pauang Pongmasakke
Plt. Manager Kantor Perwakilan Kalsel ICON+

Di tengah pandemi COVID-19, setidaknya dua kisah 
inspiratif di atas mengingatkan kita untuk tidak 
menyerah dan terus memelihara optimisme. Kita 
harus memanfaatkan masa work from home (atau 
karantina, atau PSBB, whatever you named it!) untuk 
melakukan hal-hal positif. Bukan tidak mungkin 
situasi pandemi COVID-19 menginspirasi lahirnya 
karya-karya inovatif lain yang membuat dunia kita 
tidak akan pernah sama lagi dibandingkan sebelum 
COVID-19 menyerang.

Satu-satunya senjata paling ampuh dalam 
menghadapi bencana adalah optimisme. Sejarah 
membuktikan bahwa optimisme membesarkan 
harapan dan menumbuhkan daya kreatif untuk 
bertahan hidup. Sejarah juga mencatat bahwa 
berkali-kali bencana membawa sebuah blessing in 
disguise, sebuah berkat terselubung yang membuat 
hidup menjadi lebih baik dan manusia menjadi 
lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan 
selanjutnya.

Tetap optimis dan stay healthy!
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Agile dan Scrum

Agile dan Scrum dapat meningkatkan 
operational excellence, transparansi, 
mengurangi risiko, dan alignment visi-misi 
dan strategi bisnis perusahaan.

Pesatnya perkembangan industri teknologi 
menciptakan revolusi dalam sebuah metode 

kerja. Dalam beberapa tahun terakhir istilah Agile 
dan Scrum semakin mencuat karena banyak 
diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan 
berbasis teknologi. Pasalnya, dengan Agile 
dan Scrum, kualitas akhir, produktivitas, dan efisiensi 
diklaim dapat ditingkatkan.

Nurkholis Ari Sugiarto, Engineer Developer ICON+ 
menjelaskan, dalam bisnis ICON+ hampir setiap 
aktivitas dan proyek membutuhkan software 
development demi memastikan pencapaian sesuai 
tenggat waktu dan output yang memadai. Dalam 
mengembangkan software atau produk digital yang 
diperlukan adalah meningkatkan nilai produk bagi 
pelanggan dan perusahaan. Agile adalah sebuah 
budaya yang memungkinkan bisa mendukung 
pencapaian itu semua. Karena di dalam Agile berisi 
mindset, nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan praktik-
praktik yang memungkinkan individu, tim atau 
organisasi yang dapat meningkatkan transparansi, 
sehingga dapat melakukan inspeksi terhadap 
berbagai perubahan dan kendala yang ditemui serta 
mampu beradaptasi atas perubahan yang terjadi di 
lingkungan.

Adapun Scrum sendiri merupakan salah satu 
praktik dari Agile yang paling populer di antara 
praktik Agile yang lain. Scrum memungkinkan tim 
mampu mengelola pengembangan sebuah produk 
atau layanan dalam lingkungan yang kompleks. 

Scrum bukanlah sebuah proses atau teknik, namun 
merupakan kerangka kerja yang di dalamnya 
terdapat aturan-aturan, peran-peran, artifak-artifak, 
dan acara-acara.

 “Scrum dapat diisi dengan berbagai teknik atau 
proses yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
organisasi dalam mengembangkan produk atau 
layanannya,” ujar Nukholis.

Agile dan Scrum, kata Nurkholis, sudah banyak 
diadopsi oleh korporasi di Indonesia. Perusahaan 
yang mengadopsi Scrum tidak hanya bisnis start-up, 
tapi juga dari berbagai lini bisnis seperti asuransi, 
perbankan, telekomunikasi, manufaktur dan 
sebagainya. ICON+ juga telah mengimplementasikan 
metode Scrum dan Agile dengan mengikutsertakan 
pegawai dalam kelas training Scrum. 

“Saya adalah salah satu peserta yang mengikuti 
kelas training Scrum pada akhir 2018 berjudul Scrum 
for Product Owner yang dibawakan oleh 
Josua Partogi. Training kedua diadakan pada Juni 
2019 di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta berjudul 
Professional Scrum Master yang juga dibawakan 
oleh trainer Joshua Partogi,” tambahnya.

TRANSFORMASI
AGILE DAN SCRUM
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Berminat mendiskusikan 
Agile & Scrum lebih 
lanjut, silakan scan QR 
Code untuk bergabung di  
Telegram Grup

Menurut Nurkholis, di komunitas kecilnya 
dirinya meluangkan waktu satu atau 

dua jam setiap dua hari sekali untuk 
berdiskusi bersama memahami apa 
yang tertulis dalam Scrum Guide dan 
melakukan riset sosial terhadap tim 

kecilnya. 

“Sedikit demi sedikit kami mulai 
menerapkan apa yang ditulis dalam 

Scrum Guide ke dalam 
cara kerja tim kami. Dalam 
waktu sekitar 4 bulan tim 
kami sudah mulai mampu 
menerapkan aturan, 
membuat artifak-artifak, dan 
mengadakan acara-acara 
sesuai dengan Scrum Guide 

yang dipelajari,” papar Nurkholis.

Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat 
ini, Scrum juga bisa diterapkan dalam sistem 

kerja Work from Home (WFH) dan mampu 
menyokong sistem kerja dari para 
pegawai yang tidak berada dalam satu lokasi. 

“Bagi tim kami yang sudah menerapkan Scrum, 
sistem kerja WFH ini tidak menjadi kendala. 
Kami biasa melakukan Sprint Planning untuk 
merencanakan pekerjaan dalam satu Sprint, Daily 
Scrum untuk checkpoint dan sharing info harian, 
Sprint Review untuk investigasi outcome tim serta 
Retrospective untuk evaluasi dan improvement tim. 
Alhamdulillah semua kegiatan Scrum dapat 
dilakukan meski anggota tim bekerja dari rumah,” 
tutur Nurkholis.

Ragam Manfaat

Nurkhollis menilai, implementasi Scrum yang 
sudah diterapkan dalam komunitas kecil di unit 
bisnis ICON+ ini cukup terasa manfaatnya, seperti 
keteraturan dalam bekerja, pengelolaan pekerjaan 
menjadi lebih nyaman, meningkatkan performa tim, 
peningkatan kolaborasi dan teamwork. Di sisi lain, 
manajemen juga lebih mudah dalam menyelaraskan 
kebutuhan bisnis, peningkatan kualitas produk, serta 
pemantauan produk berdasarkan bukti yang jelas.

Untuk memperluas penggunaan metode Agile dan 
Scrum dalam unit bisnis ICON+, ada beberapa upaya 
yang dilakukan Nurkholis. Salah satunya dengan 
memberikan training Scrum kepada ICONers yang 
terlibat dalam kegiatan pengembangan aplikasi dari 
Divisi Electricity Digital Solution dan Divisi Digital 
Service & Research. Selain itu, dilakukan diskusi, 
sharing knowledge, serta kampanye penggunaan 
metode Agile dan Scrum secara door to door kepada 
para pegawai, supervisor, team leader, manajer, 
hingga Divisi Change Management Office.

“Scrum tidak dapat diimplementasikan hanya oleh 
satu orang saja tetapi harus diimplementasikan oleh 
suatu komunitas dan perlu terus diperluas,” jelas 
Nurkholis.

Hingga saat ini Nurkholis memiliki tim 
yang solid beranggotakan lebih dari 10 
orang yang setiap hari selalu menjalankan rutinitas 
yaitu daily Scrum bahkan pada WFH 
seperti saat ini. Dukungan dari atasan juga diberikan 
dengan selalu mengikuti perkembangan Scrum di 
timnya. 

Melalui Bidang Culture Transformation & Knowledge 
Management ia mendorong Scrum dapat diadopsi 
secara resmi di ICON+ dan bisa menjadi budaya 
yang diterapkan di seluruh lini bisnis ICON+. 
“Harapan yang lebih jauh lagi adalah ICON+ mampu 
menerapkan framework Agile dalam skala korporat. 
Banyak referensi untuk framework Agile seperti 
SAFe, Spotify, dan LeSS,” tutup Nurkholis.   

Nurkholis Ari Sugiarto,
Engineer Developer ICON+ 
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Selasa, 21 April 2020, PT PLN (Persero) 
meluncurkan Transformasi PLN bertajuk “Power 

Beyond Generations”. Transformasi PN ini memiliki 
tagline “Power Beyond Generations”. “Power” 
diartikan sebagai kekuatan atau energi. “Beyond” 
diartikan sebagai melampaui batas atau pencapaian 
lebih jauh. “Generation” diartikan sebagai produksi 
atau pembangkitan, dan juga sekelompok manusia 
dalam masyarakat. 

Ada empat strategic objetctive yang menjadi fokus 
program Transformasi PLN ini, yakni Green, Lean, 
Innovative, dan Customer Focused. Keempat fokus 
ini diharapkan dapat menjadikan PLN sebagai 
perusahaan listrik terkemuka di ASEAN dan menjadi 
pilihan utama konsumen dalam solusi penyediaan 
energi. 

Hari Kartini yang dijatuh pada 21 April 2020 
diperingati ICON+ dengan menggelar lomba 

video kreatif untuk ICONers. Perlombaan ini 
bertujuan memberi semangat untuk kaum 
perempuan di Indonesia, khususnya ICONers, untuk 
dapat terus berkarya walau saat ini dengan dilanda 
musim wabah COVID-19. Di video kreatif tersebut, 
ICONers diminta untuk menyampaikan pesan-pesan 
positif secara kreatif. Cukup banyak peserta yang 
mengikuti lomba ini. Pemenang sendiri ditentukan 
berdasarkan perolehan like terbanyak di akun 
Instagram para peserta.  

Keluar sebagai pemenang dalam lomba tersebut 
ialah Maria Juliana Lumban Gaol (Officer Collection 
Bidang Operasi Pemeliharaan & Aset SBU Regional 
Sumatera Bagian Utara ICON+) dengan total 
595 likes, dan Nadya Fitriana (Operation Support 
Readiness ICON+) dengan total like sebanyak 353 
likes. 

Sebagai wujud terima kasih, para pemenang berhak 
mendapatkan voucher belanja yang dikirimkan 
langsung ke alamat masing-masing pemenang. 
Selain itu, seluruh peserta juga berhak mendapatkan 
suvenir dari ICON+.  

Transformasi PLN, 
Power Beyond 

Generations

Meski 
di Rumah Saja, 

ICONers Rayakan 
Hari Kartini

Acara peresmian transformasi ini ditayangkan 
langsung melalui Metro TV pada pukul 20.00 WIB. 
Dalam acara tampak seluruh jajaran Direksi PLN 
Group melakukan mini konser bertajuk “Rumah 
Kita”. Peresmian tersebut juga dimeriahkan oleh Didi 
Kempot, Armand Maulana, Dira Sugandi, Lesti, dan 
Tohpati.

“Kekuatan untuk bertransformasi sudah ada dalam 
insan PLN. Berani menerima tantangan. Itulah yang 
akan menggerakkan transformasi PLN. Karena 
transformasi adalah aspirasi dari insan PLN sendiri,” 
ucap Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli. 

ICON+ sebagai anak perusahaan yang berperan 
sebagai ICT driver layanan ketenagalistrikan 
siap menerima tantangan dan menjadi bagian 
Transformasi PLN - Power Beyond Generations.

AGENDA16



Peduli Dampak 
Corona, ICON+ 
Bantu Pedagang 
Kantin sekitar 
Kantor

ICON+ SBU Regional 
Kalimantan Gelar 

Bantuan Sosial

Solidaritas ditunjukkan oleh ICONers di ICON+ 
SBU Regional Kalimantan. Bertepatan pada hari 

pertama Bulan Suci Ramadan 1441 H, yakni pada 
24 April 2020, ICON+ SBU Regional Kalimantan 
membagikan paket sembako kepada masyarakat 
terdampak COVID-19. Pembagian sembako tersebut 
dilakukan dengan menerapkan physical distancing. 
ICONers membagikan langsung kepada masyarakat 
di jalanan terutama kepada pekerja tidak tetap 
(pedagang, badut penghibur, pemulung, dan 
lainnya), di wilayah Kota Balikpapan. 

Turut hadir dalam acara tersebut General Manager 
ICON+ SBU Regional Kalimantan Yan Alfino 
Simanjuntak. Dalam Whatsapp Group, Yan Alfino 
mengucapkan terima kasih kepada seluruh ICONers 
yang berpartisipasi. “It’s not about picture. Terima 
kasih untuk semua effort teman-teman yang 
berpartisipasi,” tulis Yan Alfino.  Sumber dana 
bantuan sosial ini sendiri berasal dari sumbangan 
sukarela ICONers di SBU Regional Kalimantan 
serta beberapa sumbangan dari ICONers di Kantor 
Perwakilan Kalimantan Tengah dan Kalimantan 
Timur. 

Sebagai bentuk Corporate Social Responsibility 
(CSR) dan kepedulian sosial terhadap 

masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, 
ICON+ menyalurkan bantuan uang tunai kepada 
enam pedagang makanan di sekitar wilayah kantor 
ICON+. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan pada 
Senin, 30 Maret 2020, di kantor ICON+ Cawang. 
Secara simbolis bantuan diserahkan oleh VP 
Corporate Service Management ICON+ Ario Isworo. 

Ario mengatakan, kepedulian terhadap pedagang 
makanan terutama kantin di sekitar kantor ICON+ 
terkait dengan adanya pemberlakuan sistem Work 
from Home (WFH) akibat wabah COVID-19 yang 
mempengaruhi pendapatan usaha para pedagang 
kantin. “Semoga dengan adanya kepedulian sosial 
dan CSR ini dapat membantu meringankan ekonomi 
pedagang makanan sekitar ICON+ Cawang,” ucap 
Ario. Perwakilan pedagang makanan, Joyati, 
mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan 
ini. “Bantuan ini dapat meringankan beban kami 
terkait pemasukan pendapatan yang sangat 
berkurang akibat imbas COVID-19,” tutur Joyati. 
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ICON+ Waspada CORONA
Respons dan Mitigasi terhadap dampak COVID-19 

kepada seluruh Karyawan PT Indonesia Comnets Plus.

www.iconpln.co.id

Kebijakan Pengendalian 
Penyebaran di lingkungan kerja 
melalui Edaran Direksi.

Publikasi Edukasi Pencegahan dan 
Perilaku Sehat baik melalui poster 
ataupun media online.

Penyediaan sabun cuci tangan 
dan panduan cuci tangan 
yang baik pada toilet/wastafel 
lingkungan kantor.

Persiapan akses dan transportasi 
untuk karyawan fungsi critical 
(operasi minimal).

Pembatasan meeting tatap muka 
dan larangan kegiatan tatap muka 
langsung dalam jumlah besar

Pembentukan Team Corona 
Respons Team, untuk informasi dan 
pendampingan monitoring status 
Pegawai ODP/PDP dan POS

Prosedur pelaporan wajib karyawan 
dan keluarga inti yang telah 
melakukan perjalanan dinas dan 
nondinas setelah 1 Februari 2020.

Pemasangan tempat cuci tangan 
di depan lobi kantor.

Pembersihan dengan cairan 
semprotan disinfektan pada 
area ruang kerja dan mobil 
operasional

Protokol Petugas Lapangan APD 
Pencegahan COVID-19

Prosedur pemeriksaan dan 
pemantauan suhu tubuh bagi 
karyawan maupun tamu, dan 
penyediaan hand sanitizer.

Pemberian multivitamin 
kepada karyawan

Penangguhan perjalanan dinas luar 
negeri dan dalam negeri, serta 
imbauan penundaan perjalanan 
pribadi ke luar negeri.

Pemberlakuan Kebijakan dan Prosedur 
WFH (Work from Home), Penerapan 
maksimal 10% WFO dan Split Team 
untuk fungsi critical operasional

Nomor hotline Corona

0822-9732-6543
iconanticorona@iconpln.co.id
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WASPADA, BOLEH
PANIK, JANGAN
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Hotline Corona :
0822-9732-6543
iconanticorona@iconpln.co.id
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Resensi

Film-film
Penyulut
Harapan

Salah satu hal penting selama masa pandemi ialah membuat 
pikiran tetap positif. Ada banyak film yang bisa dipilih yang bisa 
membangkitkan semangat.

Tantangan terbesar banyak orang di 
masa karantina ialah menjaga pikiran 

jauh dari hal-hal negatif. Mentalitas 
negatif seperti pesimistis menurut 
para ahli bahkan berkontribusi pada 
menurunnya daya imun tubuh.

Langkah jitu untuk mengatasi ini tentu 
saja dengan memberikan jiwa kita asupan 
hiburan. Dengan ragam teknologi dan 
fasilitas hiburan yang ada, kita bisa 
mengakses film-film yang kisahnya 
dijamin dapat menyuntikkan semangat 
baru. Berikut di antaranya. 

Sebagian besar dari kita mungkin sudah pernah menyaksikan film 
legendaris yang rilis pertama kali pada 2006 ini. Namun, tidak ada 

salahnya kita kembali menyaksikan film ini saat #dirumahaja. Film 
ini menampilkan Will Smith sebagai Chris Gardner, seorang salesman 
yang harus berjuang demi survive dari hari ke hari dengan anak semata 
wayangnya. Banyak pelajaran penting yang bisa diambil dari film ini, salah 
satunya ialah semangat untuk tidak menyerah terhadap keadaan sesulit 
apa pun. 

Film ini dirilis pada 1993. Namun jangan khawatir, kita masih bisa 
menyaksikan film ini lewat salah satu penyedia jasa layanan streaming 
digital. Film ini mengangkat tema time-loop, di mana tokohnya harus 
menghadapi hari yang sama setiap harinya. Phil Connors, tokoh utama 
dalam film ini yang diperankan oleh Bill Murray, merupakan seorang 
pembaca acara ramalan cuaca yang arogan dan egois. Tapi di suatu titik, 
ia menyadari segalanya begitu kosong dan ia mulai untuk mencari makna 
hidup berulang yang ia jalani itu. 

Film ini diluncurkan pada 1997. Hasil besutan sutradara Roberto Benigni 
yang juga menampilkan dirinya sebagai pemeran utama. Menceritakan 
kisah ayah dan anak selama berada di kamp konsentrasi. Untuk terus 
membangkitkan semangat dan menyelamatkan sang anak, sang ayah 
terus menciptakan berbagai imajinasi dan permainan penuh humor. 

Pursuit of Happyness

Groundhog Day

Life is Beautiful
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Lindungi Diri,
Lindungi Rekan,
Lindungi Keluarga
Protokol Pencegahan COVID-19 untuk Petugas Lapangan

APD Protokol 
Pencegahan COVID-19

Saat kembali
ke basecamp/kantor:

Helm K3

Surat Tugas Hand Sanitizer/
Sabun/Disinfektan

Konsumsi vitamin
/suplemenBriefing K3

Disinfektan pakaian
dan peralatan 

Ikuti protokol 
memasuki area kerja 
(mengukur suhu tubuh, dll)

Mencuci tangan
dengan sabun

Working Permit

Kaca Mata

Masker

Seragam

Body 
Harness

Celana
Kerja

 

Rompi

Sarung Tangan
Nonmedis

Sepatu Safety

Berdoa

Yang Wajib Dilakukan:

Menerapkan
Physical Distancing

dengan menjaga 
jarak aman 

setidaknya 2 meter

2 Meter

Yang Wajib Dibawa:

Protokol Pencegahan COVID-19 untuk Petugas Lapangan


