
D A T A  &  A N G K A

Mencuci Masker 
dengan Benar

Di tengah pandemi, 
mengenakan masker 

dalam keseharian sudah 
sepatutnya menjadi 
bagian dari gaya hidup. 

Pemerintah Indonesia sendiri menerapkan 
peraturan agar kita mengenakan masker 
terutama bila berada di luar ruang. Mengenakan 
masker berarti menghormati orang lain dan 
mencegah diri agar terhindar dari paparan virus. 

Masker kain menjadi masker yang ekonomis untuk 
digunakan. Bisa digunakan berulang kali karena 
sifatnya yang bisa dibersihkan.

Tapi bagaimana cara
mencuci masker
kain yang baik?

Rendam masker dengan air panas 
(suhu 60-650 C).

Tambahkan detergen dan biarkan 
untuk beberapa saat.

Kucek masker perlahan agar kotoran 
terlepas.

Bilas masker di bawah air mengalir. 
Pastikan busa benar-benar bersih.

Jemur di bawah sinar matahari.

Setrika masker sebelum digunakan 
untuk memastikan bakteri dan virus 
mati.
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Lebih dari dua bulan sudah WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. 
Pandemi yang memiliki daya dobrak begitu besar. Hanya dalam sekejap, 

dunia berubah. Roda bisnis berputar dengan cara yang tak biasa. Cara orang 
berinteraksi, cara orang menjalani hidup sehari-hari, tak lagi sama dengan 
tiga bulan lalu. Yang luar biasa, situasi ini tidak bersifat lokalitas, melainkan 
dialami oleh nyaris seluruh negara. 

Maka tak heran bila hari ini kita kerap mendengar ungkapan bahwa warga 
bumi tengah menghadapi badai. We are in the same storm, but not in the 
same boat. Demikian ungkapan yang sering kita baca. Yang membuat sedikit 
ngilu, ungkapan tersebut mungkin memang ada benarnya. Tetapi ungkapan 
tersebut mungkin juga bisa menjadi penyemangat kita untuk menumbuhkan 
empati. 

Empati bisa menjadi jembatan yang menautkan bahtera-bahtera yang 
berbeda tersebut. Dengan menumbuhkan empati kita menyadari, di situasi 
pelik ini kita tak pernah benar-benar sendirian. Dan ada baiknya pula orang-
orang di luar kita juga menyadari bahwa mereka tak pernah benar-benar 
sendirian. 

ICON+ sepenuhnya menyadari bisnis tak sekadar bicara soal untung-rugi. Keberlangsungan bisnis tak hanya bertumpu 
pada kemampuan menciptakan pelanggan baru, tetapi juga mempertahankan pelanggan lama. Dengan cara pandang 
demikian, ICON+ terus berupaya memelihara hubungan dengan para pelanggan loyalnya. 

Di antaranya dengan cara memberikan dukungan terbaik untuk mereka. Bagi ICON+, tetap bersama dengan pelanggan 
dan memberikan dukungan layanan yang dapat membantu bisnis pelanggan agar dapat tetap bertahan menghadapi 
situasi sulit ini, menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Berbagai bentuk dukungan ICON+ tersebut kami tuangkan 
dalam laporan utama edisi kali ini. Termasuk bentuk dukungan ICON+ kepada masyarakat di berbagai daerah melalui 
pembagian paket bantuan di rubrik Agenda. 

Pada kesempatan ini pula, izinkan saya atas nama kerabat kerja ICON+NEWS mengucapkan Selamat Hari Raya Idulfitri 
1441 H. Terlalu banyak kesalahan yang mungkin telah kami perbuat. Untuk itu, perkenankanlah permohonan maaf kami 
yang sebesar-besarnya.

Dalam kesempatan yang baik ini pula kami berharap semangat kita untuk terus berempati, bersolidaritas, dan bersama-
sama menghadapi setiap kesulitan, tak berhenti sampai di sini. Terus berlanjut dan bahkan menjadi bagian tak 
terpisahkan dari apa yang kita sebut sebagai “new normal”.

Semoga. 
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Tumbuh Bersama Pelanggan 
Hadapi Tantangan Pandemi

Bisnis tidak sekadar bicara soal untung dan 
rugi. Menjaga sustainabilitas bisnis tidak 

hanya didasari dari perhitungan angka semata. 
Perusahaan perlu memahami bahwa esensi dari 
keberlangsungan bisnis tidak hanya bertumpu pada 
kemampuan menciptakan pelanggan baru (customer 
acquisition), melainkan juga mempertahankan 
pelanggan lama (customer retention).

Kemampuan memelihara hubungan inilah yang 
memunculkan loyalitas pelanggan. Terutama di masa 
pandemi seperti saat ini. Ketika berbagai sektor 
terkena hantaman keras akibat merebaknya wabah 
COVID-19, perusahaan dituntut untuk responsif 
terhadap kegelisahan pelanggan. 

Guna menjawab kegelisahan pelanggan, ICON+ 
menjalankan sejumlah strategi, terutama program 
terkait retensi pelanggan, agar lebih memahami, 
lebih dekat, serta tanggap dalam memberikan 
solusi yang tepat sesuai dengan kondisi bisnis para 
pelanggan. Strategi ini pula menjadi cara ICON+ agar 
dapat tetap bertahan sekaligus bertumbuh bersama 
pelanggan di tengah situasi bisnis yang sedang 
slowdown ini. 

Customer Retention Programs

Salah satu contoh penerapan strategi tersebut 
seperti disampaikan Heni Utari Ambarwati, VP 
Electricity Telecommunication & Infrastructure 
Solution ICON+. Heni menjelaskan, dalam 
mendukung PLN melaksanakan Work from Home 
(WFH), ICON+ menyelenggarakan Program Peduli 
COVID-19 dengan memberikan free upgrade 1,5 kali 
dari kapasitas existing. 

ICON+ menjalankan program-program khusus selama pandemi
agar dapat terus mendukung keberlangsungan bisnis pelanggan setianya.

Pindai QR
Code untuk

membaca 
versi digital

ICON+ memberikan free 
upgrade capacity bandwidth 1,5x dari 
kapasitas existing bagi PLN selama 
pandemi COVID-19.

HENI UTARI AMBARWATI
VP Electricity Telecommunication
& Infrastructure Solution ICON+
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Program yang digulirkan sejak terjadinya pandemi 
hingga 31 Mei 2020, ini diperuntukkan untuk seluruh 
Unit PLN Level 1 (Unit Induk Wilayah/Distribusi) yang 
berlangganan layanan Internet Corporate ICON+. 

Program Peduli COVID-19 dipilih karena sesuai 
dengan kebutuhan PLN yang tengah menjalankan 
WFH. PLN membutuhkan internet berkapasitas 
besar karena saat WFH kerap dilaksanakan video 
conference dan mengakses aplikasi perusahaan. 
Dengan program ini diharapkan proses bisnis PLN 
tetap dapat dilaksanakan secara produktif meski 
bekerja dari rumah. 

“ICON+ juga melakukan aktivasi layanan internet, 
video conference, managed PC laptop secara cepat di 
rumah dinas Direksi PLN untuk mendukung program 
WFH berjalan lancar,” terang Heni.

Dukungan ICON+ tidak diperuntukkan bagi induk 
perusahaannya saja. Banyak program lainnya yang 
dirancang guna mendukung berbagai segmen 
pelanggan. Dijelaskan Yulianto Sri Hartadi, VP 
Enterprise & Wholesale Solution ICON+,  program 
khusus yang dilakukan saat pandemi yaitu penjualan 
up-selling dan cross-selling, retensi pelanggan 
untuk menghindari pelanggan deaktivasi atau pull 
out, pemberian harga khusus kapasitas besar, dan 
program cicilan pembayaran.

ICON+ berusaha tetap 
menjalankan bisnis yang sehat dan 
tumbuh bukan untuk ICON+ saja, tapi 
juga membantu para pelanggan setianya 
agar bersama-sama sustain di tengah 
pandemi saat ini.

YULIANTO SRI HARTADI

VP Enterprise & Wholesale 
Solution ICON+

Sedangkan untuk grab new 
revenue, kami menawarkan product 
bundling dengan diskon tertentu dan 
upgrade dengan value added “pay-as-
you-grow”.

WAHYU SETYABUDI
Plt. General Manager SBU
Regional Bali & Nusa Tenggara 
ICON+

“Pelanggan sangat mengapresiasi program-program 
yang diberikan ICON+ di tengah kondisi COVID-19 ini. 
At least, ICON+ berusaha tetap menjalankan bisnis 
yang sehat dan tumbuh bukan untuk ICON+ saja, 
tapi juga membantu para pelanggan setianya agar 
bersama-sama sustain di tengah pandemi saat ini,” 
papar Adi, sapaan akrab Yulianto Sri Hartadi. 

Cara Strategic Business Unit (SBU) Regional ICON+ 
Hadapi Pelanggan

Wilayah Bali yang terkena dampak ekonomi akibat 
lesunya sektor pariwisata dan perhotelan pun 
tak luput didukung ICON+. Plt. General Manager 
SBU Regional Bali & Nusa Tenggara ICON+ Wahyu 
Setyabudi mengatakan, program khusus yang 
dijalankan selama pandemi yaitu revenue existing 
dan grab new revenue dengan strategi cross-selling 
dan up-selling.

“Untuk grab new revenue, kami menawarkan product 
bundling dengan diskon tertentu dan upgrade 
dengan value added “pay-as-you-grow”. Strategi ini 
mulai dilaksanakan pada Maret hingga Desember, di 
mana prediksi pandemi akan declining di 6-8 bulan 
ke depan,” jelas Wahyu. 

Strategi up-selling dan cross-selling bertujuan 
memaksimalkan layanan pada pelanggan 
existing untuk melakukan upgrade bandwidth 
dan menambah varian services yang less effort 
pada aktivasinya. Guna mencegah pelanggan 
berhenti langganan, ICON+ menawarkan upgrade 
layanan dengan harga khusus atau value added.
Sementara program harga khusus kapasitas 
besar diperuntukkan bagi operator jaringan yang 
membutuhkan bandwidth besar untuk melayani 
end user-nya. 

Dalam mempertahankan revenue, lanjut Wahyu, 
SBU Bali dan Nusa Tenggara mulai menyisir seluruh 
root cause yang menyebabkan turunnya nilai SLA/
SLG dengan sinergi monitoring Program Rabas 
Pohon PLN ULP/UP3, antisipasi area crossing jalan 
(Antareja), dan menyempurnakan design protection 
topology super-backbone dan distribution network 
baik jaringan IP, TDM, dan DWDM. Melalui berbagai 
langkah tersebut, ICON+ SBU Bali dan Nusa Tenggara 
memastikan terselenggaranya keandalan layanan 
dan pencapaian SLA yang prima. 
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Bentuk dukungan ICON+ lainnya juga ditunjukkan 
oleh SBU Regional Jawa Bagian Tengah. Hendrik 
Permajaya, Plt. General Manager SBU Regional 
Jawa Bagian Tengah ICON+ menuturkan, untuk 
mempertahankan pelanggan dan mengurangi 
expense dari sisi pelanggan, SBU Regional Jawa 
Bagian Tengah memberikan diskon khusus untuk 
pelanggan existing.

SBU Regional Jawa Bagian Tengah juga melakukan 
pendekatan berbeda dalam menjaga hubungan baik 
dengan pelanggan. Bagi pelanggan yang bertahan di 
masa pandemi dan membutuhkan bandwidth yang 
lebih besar, pendekatan dilakukan dengan strategi 
up-selling dan cross-selling. 

Hendrik mengatakan, hal semacam itu dilakukan 
agar pelanggan benar-benar bisa mendapatkan 
apa yang memang mereka butuhkan. Karena 
kondisi pandemi, misalnya, banyak perusahaan 
yang beroperasi minimum sehingga mengurangi 
kebutuhan bandwidth-nya. “Mereka bisa pindah 
ke layanan broadband, di mana pelanggan tidak 
membutuhkan steady peak bandwidth (1:1) 
tetapi lebih untuk keperluan maintain minimum 
operasional,” ucap Hendrik. 

Ia melanjutkan, program-program ini dilakukan di 
seluruh wilayah SBU Regional Jawa Bagian Tengah 
dan melibatkan semua sektor pelanggan. Hasilnya? 
“Pelanggan merasa bersyukur karena ICON+ punya 
awareness terhadap keadaan yang sedang terjadi,” 
ucap Hendrik. 

“Terbukti dengan terlampauinya target perolehan 
pelanggan baru di SBU Regional Jawa Bagian Timur 
pada semester I 2020. Selain itu, banyak permintaan 
layanan baru dari beberapa segmen pelanggan, 
terutama untuk kebutuhan internet,” ucap Agus.

Kendati berhasil menorehkan peningkatan 
pendapatan, kepedulian dalam membantu menangani 
COVID-19, tak begitu saja ICON+ abaikan. Agus 
mengatakan, selama pandemi, SBU Regional Jawa 
Bagian Timur telah memberikan bantuan berupa 
Internet Dedicated backup link 50 Mbps untuk Dinas 
Kominfo Kediri, free upgrade layanan metronet dari 2 
Mbps menjadi 5 Mbps di 47 kelurahan Kota Kediri, dan 
Internet Broadband 20 Mbps kepada Posko Karantina 
COVID-19 Kominfo Kota Malang di dua lokasi berbeda. 

“Kami juga menggratiskan layanan Moodlecloud.
id Learning Management System for Indonesia bagi 
perguruan tinggi negeri maupun swasta selama 
pandemi. Layanan ini disertai free akses Vicon melalui 
https://jitsi.moodlecloud.id/ yang sudah terpasang di 
Cloud DC ICON+,” terangnya.

Kami menggratiskan layanan 
Moodlecloud.id Learning Management 
System for Indonesia bagi perguruan tinggi 
negeri maupun swasta selama pandemi.

AGUS WIDYA SANTOSO
Plt. General Manager SBU Regional 
Jawa Bagian Timur ICON+

Pelanggan merasa bersyukur 
karena ICON+ punya awareness terhadap 
keadaan yang sedang terjadi.

HENDRIK PERMAJAYA

Plt. General Manager SBU Regional 
Jawa Bagian Tengah ICON+

Melengkapi pernyataan yang disampaikan Agus, 
Heni menambahkan, dalam mendukung pemerintah 
pusat menangani COVID-19, ICON+ bersama PLN 
memberikan bantuan berupa pemasangan CCTV fitur 
thermal untuk mendeteksi suhu tubuh serta layanan 
komunikasi data di Wisma Atlet, lokasi yang dijadikan 
rumah sakit khusus COVID-19.

“Dengan bantuan ini, kelistrikan Wisma Atlet bisa 
lebih andal dan terjaga layanannya karena didukung 
oleh link komunikasi dua kaki (main dan backup 
link),” ucap Heni.    

Dukung Pemerintah Tangani COVID-19

Meningkatkan layanan yang lebih menguntungkan 
pelanggan juga menjadi cara SBU Regional Jawa 
Bagian Timur. Agus Widya Santoso, Plt. General 
Manager SBU Regional Jawa Bagian Timur ICON+ 
mengatakan, melalui strategi ini, bisnis ICON+ terus 
bertumbuh meski ekonomi tengah melambat. 
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Customer Retention Programs

Memelihara hubungan bisnis yang berkelanjutan 
dengan pelanggan menjadi sebuah keharusan 

bila perusahaan ingin bertahan. Di masa pandemi, 
kegelisahan konsumen akan produk dan layanan 
yang aman, mudah diakses, dan dapat diandalkan 
pun meningkat. 

Namun menjawab kegelisahan pelanggan di masa 
pandemi COVID-19 bukan perkara mudah. Pandemi 
yang berdampak di segala aspek kehidupan telah 
menghadirkan berbagai tantangan bagi perusahaan, 
tak terkecuali geliat aktivasi di lapangan.

GELIAT  AKTIVASI DI MASA PANDEMI

Secara psikologis ada kekhawatiran dari tim 
lapangan selama melakukan pekerjaan aktivasi di 

masa pandemi. Untuk menjaga semangat tim, kami 
mengawali pekerjaan dengan berdoa, melengkapi 
tim dengan kelengkapan K3 standar COVID-19, 
menyediakan multivitamin, serta komitmen tim 
office atau yang sedang WFH untuk fast response 
agar tim yang sedang bekerja di lapangan tetap bisa 
bekerja optimal. 

Salah satu pengalaman penting ketika terdapat 
pelanggan yang memberlakukan larangan bagi 
pekerja ICON+ dengan KTP dari daerah tertentu 
yang warganya positif COVID-19 untuk bekerja di 
lingkungan pelanggan. Agar aktivasi tetap bisa 
dilakukan, kami beberapa kali melakukan pergantian 
tim sampai mendapatkan tim yang sesuai dengan 
kriteria pelanggan. Fokus kami, pelanggan tetap 
terlayani dan merasa aman menerima tim aktivasi 
ICON+ di tengah pandemi ini. 

Koordinasi dan meeting pun beberapa kali dilakukan 
via aplikasi daring agar kebutuhan pelanggan dapat 
ter-deliver sesuai permintaan. Bagi PIC pelanggan 
yang menjalankan WFH, kami menyesuaikan jadwal 
instalasi sesuai dengan kesiapan user. Alhamdulillah, 
koneksi Stroomnet meningkat dan akses aktivasi 
dipermudah oleh warga sekitar yang membutuhkan 
network ICON+. Ini menjadi salah satu berkah di 
tengah pandemi.”

Beberapa Kali Mengganti Tim
agar Sesuai Kriteria Pelanggan

DINI ANNISA

Plt. Manager Pembangunan 
dan Aktivasi SBU Regional 
Jawa Bagian Tengah ICON+

Dalam menghadapi tantangan yang ada, ICON+ 
menempuh sejumlah cara sehingga permintaan 
layanan dapat tetap ter-deliver kepada pelanggan, 
dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, 
keamanan, dan kesehatan pelanggan dan tim di 
lapangan. Berikut kisah para ICONers mengenai 
ragam aktivasi di lapangan saat pandemi. 
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Selama masa pandemi ini, tim dihadapkan dengan 
beberapa tantangan seperti adanya pembatasan 

masuk ke dalam fasilitas atau gedung pelanggan, 
pembatasan melintasi wilayah khusus, pembatasan 
jam kerja yang signifikan, dan pembatasan tenaga 
kerja. Oleh karena itu harus dilakukan perencanaan 
dan koordinasi lebih baik lagi dengan pelanggan 
dalam menginformasikan rencana kerja. 

Pengalaman penting aktivasi saat pandemi, 
terutama dengan diterapkannya PSBB, adalah 
ketatnya izin kerja. Selain harus memenuhi 
peralatan standar K3, tim harus dilengkapi dengan 
perlengkapan perlindungan diri seperti masker. 
Namun bila kelengkapan dan izin telah didapat, 
pekerjaan menjadi lebih lancar, terlebih karena 
Jakarta lumayan lengang dari biasanya.

Koordinasi pun lebih banyak menggunakan media 
daring daripada bertatap muka dengan pelanggan. 
ICON+ sebaiknya dapat menangkap peluang 
ini untuk mendukung kerja secara daring, baik 
internal maupun eksternal. Dukungan ini bertujuan 
menjembatani customer yang tidak bisa berhadapan 
atau bertemu secara face to face dengan tim 
pelaksana sehingga kendala administrasi dapat 
dihindari

Tantangan yang dihadapi tim aktivasi dalam 
kondisi pandemi ini adalah terkendalanya 

pergerakan atau mobilisasi tim terhadap akses atau 
perizinan sejalan dengan diberlakukannya peraturan 
dari pemerintah setempat. Bahkan ada beberapa 
lokasi yang di-lockdown sehingga tim aktivasi tidak 
dapat ke lokasi.

Delivery material di masa pandemi membutuhkan 
waktu lebih lama dibandingkan pada saat kondisi 
normal. Kami juga membutuhkan koordinasi intens 
dengan pelanggan dikarenakan penerapan WFH-
WFO, sehingga pelanggan tidak setiap waktu berada 
di lokasi.

Pengalaman penting dalam berhadapan dengan 
pelanggan di masa new normal ini, interaksi secara 
langsung mulai berkurang. Kami memanfaatkan 
media online seperti video conference dalam 
berinteraksi dan berdikusi dengan pelanggan.

Beberapa lokasi telah menerapkan protokol 
kesehatan seperti cuci tangan, menggunakan 
masker, menjaga jarak, dan menyertakan Surat 
Keterangan Sehat. Pandemi telah menjadikan 
perilaku hidup bersih dan sehat dalam keseharian 
kami.

Pelanggan Tak Selalu
Berada di Lokasi

Ketatnya Proses
Memperoleh Izin Kerja

CHANIF ASHAR

Plt. Manager Aktivasi Publik 
SBU Regional Jakarta dan 
Banten ICON+

AGUS HARUN DEWANGGA

Manager Pembangunan dan 
Aktivasi SBU Regional Jawa 
Bagian Timur ICON+

Aktivasi di masa pandemi memberi banyak 
tantangan, mulai dari perizinan yang semakin 

panjang, terutama bagi daerah-daerah yang telah 
menerapkan PSBB, kekhawatiran tim aktivasi 
tertular COVID-19, hingga ketakutan dan kecurigaan 
pelanggan terhadap tim, terutama yang berangkat 
dari Surabaya, yang dianggap sebagai orang dalam 
pemantauan (ODP). 

Kondisi ini menyebabkan banyaknya permintaan 
dari pelanggan untuk hold aktivasi layanan. 
Untuk mengatasi hal ini, perlu effort lebih untuk 
meyakinkan pelanggan bahwa tim dilengkapi dengan 
APD yang cukup dan menjalankan protokol COVID-19 
dalam menjalankan tugas. Untuk lebih meyakinkan, 
tim di lapangan memperlihatkan seluruh 
kelengkapan APD kepada pelanggan. Bila pelanggan 
belum juga teryakinkan, tim akan memperlihatkan 
surat keterangan sehat dari instansi kesehatan.

Setelah mendapatkan penjelasan, Alhamdulillah 
sebagian besar pelanggan mengizinkan kami untuk 
melakukan aktivasi layanan. Untuk pelanggan yang 
tetap tidak mau dilakukan aktivasi layanan, kami 
melakukan stop clock progress aktivasinya

Sempat Dicurigai sebagai ODP

RIKO PRAMANTO

Plt. Manager Pembangunan 
dan Aktivasi SBU Bali & Nusa 
Tenggara ICON+
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Moodlecloud.ID

Pandemi COVID-19 berdampak di segala aspek 
kehidupan, tak terkecuali pendidikan. Gelombang 

perubahan yang disebabkan pandemi ini, salah 
satunya, berhasil memaksa mereka yang terlibat 
dalam dunia pendidikan seperti dosen, guru, siswa, 
mahasiswa, tutor, hingga peserta training, untuk 
menerapkan sistem pembelajaran dalam jaringan 
atau daring (online). 

Situasi inilah yang kemudian mendorong ICON+ 
SBU Regional Jawa Timur mengembangkan 
platform Learning Management System (LMS) yang 
diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. 
Pada pertengahan Mei 2020 lalu, LMS ini mulai 
diperkenalkan ke publik. 

ICON+ SBU Regional Jawa Bagian Timur 
berhasil mengembangkan Learning 
Management System (LMS) yang mereka 
namakan Moodlecloud.ID. Salah satu 
upaya menyikapi tantangan baru dunia 
pendidikan.

SOLUSI PEMBELAJARAN 
DARING DI TENGAH PANDEMI

Pindai QR
Code untuk

membaca 
versi digital

LMS tersebut dinamakan Moodlecloud.ID, dengan 
tagline-nya, “Learning Management System for 
Indonesia”. Sesuai namanya, Moodlecloud.ID 
menggunakan platform open-source Moodle, sebuah 
platform LMS kenamaan di dunia. Sebagai informasi, 
berdasarkan data yang dilansir Moodle.org, platform 
Moodle telah digunakan di 245 negara dengan 205 
juta pengguna. Di Indonesia sendiri tercatat ada 
sebanyak 4.421 situs pembelajaran yang teregistrasi 
menggunakan Moodle. 

“Pandemi COVID-19 telah melumpuhkan aktivitas 
normal dunia pendidikan di semua level. Kami harus 
berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. 
Di sisi lain, ICON+ sebagai perusahaan Telco dan IT 
memiliki kekuatan di jaringan infrastruktur fiber optic 
dan Teknologi Informasi, maka muncullah inisiatif ini,” 
tutur Wahyu Toni Hermawan, Manajer Pemasaran dan 
Penjualan SBU Regional Jawa Bagian Timur ICON+. 

Go-live per 1 Mei 2020

Dipaparkan Toni, tim SBU Regional Jawa Bagian Timur 
ICON+ yang mengembangkan Moodlecloud.ID ini 
merupakan kolaborasi sejumlah elemen, mulai dari 
Kantor Perwakilan Jember, Data Center, Infrastruktur, 
hingga MT dan tim Developer. 
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Tim bekerja berpacu dengan waktu. Itu sebabnya 
tim ini kemudian juga membuka pintu kolaborasi 
dengan ahli yang berpengalaman dengan Moodle, 
yakni Drs. Sudarko, Ph.D., serta tim developer dan 
konsultannya. Drs. Sudarko, Ph.D sendiri merupakan 
Subject Matter Expert (SME) untuk Moodle. Keahlian 
dan rentang pengalamannya selama ini dalam 
mengimplementasikan Moodle, mendorong SBU 
Regional Jawa Bagian Timur berkolaborasi dengan 
tim yang ia pimpin, terutama dalam hal instalasi, 
setting konfigurasi, kustomisasi, dan dukungan 
operasional lainnya.

Pada pertengahan April 2020, diskusi mengenai 
proses eksekusi pengembangan Moodlecloud.ID telah 
dimulai. Tak sampai dua hari seusai diskusi, server 
Virtual Machine (VM) telah siap. Tahapan berikutnya 
ialah melakukan deploy Moodle pada server tersebut. 
Proses deploy sendiri berlangsung selama tiga pekan. 

Hasil pengembangan tersebut kemudian diuji coba, 
terutama untuk fitur-fitur dasar. Proses uji coba 
ini juga melibatkan salah satu perguruan tinggi di 
Jember. Akhirnya, pada 1 Mei 2020, Moodlecloud.ID 
resmi go-live. “Sampai saat ini proses improvement 
system tetap kami lakukan untuk menyediakan fitur 
yang sesuai dengan kebutuhan dan konfigurasi yang 
terbaik,” imbuh Toni. 

Bisa Digunakan Siapa Pun

Datwillyana Noviarno, Manajer Kantor Perwakilan 
Jember ICON+, dalam kesempatan terpisah 
mengatakan, sebagai sebuah platform yang 
dirancang khusus untuk mendukung sistem belajar-
mengajar secara daring, Moodlecloud.ID memiliki 
sejumlah kelebihan. Di antara kelebihan itu ialah 
ketersediaan berbagai fitur lainnya yang dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan. 

“Keberadaan fitur pengelola modul seperti modul kuis, 
jurnal, workshop, polling, tugas, dan sebagainya dapat 
memudahkan tenaga pendidik maupun peserta didik,” 
ungkapnya. Ia menambahkan, lantaran berbasis open-
source Moodle, Moodlecloud.ID memiliki free online 
resource dengan fitur yang dapat diperkaya melalui 
ribuan plugin. 

Sebagai sebuah platform, Moodlecloud.ID juga bersifat 
fleksibel untuk ragam ukuran organisasi, entah itu 
organisasi besar maupun organisasi kecil. Dengan 
kata lain, platform ini dapat digunakan oleh siapa pun 
sebagai solusi pembelajaran daring yang efektif. 

Demikian pula halnya soal biaya. Basis Moodlecloud.ID 
yang open-source membuat platform ini membutuhkan 
biaya yang relatif terjangkau. “Biaya yang dibayarkan 
pelanggan ke ICON+ hanya untuk biaya hosting, 
infrastruktur DC, supporting user, dan SLA Operasi yang 
dipastikan cukup terjangkau bagi dosen dan kantong 
mahasiswa,” tutur Datwillyana. 

Baik Toni maupun Datwillyana mengatakan, saat ini 
pihaknya tengah gencar mengenalkan platform ini 
ke sejumlah institusi di wilayah Jawa Timur, mulai 
dari perguruan tinggi-perguruan tinggi negeri dan 
swasta, sekolah-sekolah menengah dan kejuruan, 
institusi-institusi pendidikan seperti PLN University, PJB 
Academy, Balai Latihan Kerja, hingga ke kantor-kantor 
dinas. 

“Kami juga mengajak SBU lain untuk turut mengenalkan 
dan menawarkan layanan bermanfaat ini,” ujar Toni.  

7 Keunggulan Moodle
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Solidaritas ICONers

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak 
besar bagi masyarakat Indonesia. Penerapan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 
sejumlah wilayah, yang ditempuh demi memutus 
rantai penularan COVID-19, pada gilirannya 
menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi tersendat. 
Banyak bidang usaha yang harus menghentikan 
sementara kegiatan mereka. Banyak pula pekerjaan-
pekerjaan yang juga harus terhenti. 

Pemerintah sendiri telah mengambil sejumlah 
langkah demi mencegah dampak tidak menjadi 
terlalu buruk. Sejumlah kebijakan demi membantu 
perekonomian masyarakat digelontorkan, termasuk 
bantuan-bantuan langsung. Tak terkecuali bantuan 
yang diinisiasi oleh BUMN-BUMN di Indonesia. 

Kebijakan Penggalangan Donasi 
untuk penanganan Corona virus 
Disease 2019 (COVID-19) menjadi 
suatu bentuk gerakan solidaritas 
ICONers untuk membantu sesama 
dalam menghadapi dampak pandemi 
COVID-19.

Bergandengan Tangan 
Saling Menguatkan

Pindai QR
Code untuk

membaca 
versi digitalSDM10



Pendataan ICONers yang bersedia memberikan 
donasi dilakukan melalui survei daring. Bila bersedia, 
baru akan dipotong sehingga sama sekali tidak ada 
pemaksaan. 

Besaran donasi diatur per jenjang jabatan. Untuk 
ICONers yang berada pada Jenjang Manajemen 
Atas, pemotongan dilakukan sebesar 10 persen dari 
P2-1 atau Tunjangan Jabatannya. Sementara untuk 
Jenjang Manajemen Menengah, sebesar 5 persen 
dari P2-1 atau Tunjangan Jabatan, dan ICONers 
di luar kedua jenjang tersebut dipotong sebesar 
Rp200.000. 

Seluruh hasil pemotongan tersebut, dijelaskan 
Gloria, disalurkan melalui Yayasan BUMN Hadir 
untuk Negeri. “Dana yang terkempul akan dikelola 
oleh Yayasan BUMN untuk Negeri untuk kegiatan 
kemanusiaan terkait penanggulangan COVID-19,” 
terang Gloria. 

Sebagai informasi, ragam kegiatan yang dilakukan 
Yayasan BUMN untuk Negeri sendiri, termasuk yang 
terkait dengan penanganan COVID-19, bisa dilihat di 
situs resmi mereka, bumnfoundation.org. 

Bagaimana tanggapan ICONers? Gloria mengatakan 
ICONers menyambut positif program donasi ini. 

“Berdasarkan data donasi pada Mei 2020, Direksi 
dan 339 ICONers telah memberikan donasi secara 
sukarela,” terangnya.

Hal ini, sambung Gloria, bisa dilihat sebagai wujud 
kepedulian dan komitmen ICONers untuk bersama-
sama mendukung pemerintah dalam melewati badai 
pandemi ini.   

Melalui Yayasan BUMN Hadir untuk Negeri, sejumlah 
BUMN di Indonesia bahu-membahu memberikan 
ragam bantuan untuk masyarakat. Termasuk, 
kebijakan Menteri BUMN yang memutuskan untuk 
tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 
jajaran direksi dan komisaris BUMN di tengah-
tengah pandemi COVID-19. 

Disebutkan oleh Plt. Vice President Human 
Capital ICON+ Gloria Magdalena Ndoen, kebijakan 
tersebut tertulis dalam Surat Edaran No. S-255/
MBU/04/2020 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) 
bagi Direksi dan Dewan Komisaris BUMN tahu 2020 
yang ditandatangani pada 17 April 2020 lalu. 

“Kebijakan ini juga berlaku bagi anak-cucu usaha 
BUMN. PT PLN (Persero) juga telah menerbitkan 
surat No. 1098/KEU/01.01/A010000/2020 
bertanggal 24 April 2020 kepada seluruh Anak 
Perusahaan PLN,” jelas Gloria. 

Menyisihkan Gaji

Sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian, ICON+ 
melangkah lebih dalam. Di antaranya dengan 
mengajak ICONers untuk menyisihkan sebagian gaji 
demi membantu masyarakat yang membutuhkan, 
serta membantu memenuhi kebutuhan rumah sakit 
dan tenaga medis sebagai garda terdepan dalam 
penanganan wabah ini. 

ICONers menyisihkan sebagian gaji selama dua 
bulan, yakni Mei 2020 dan Juni 2020. Pemotongan 
dilakukan pada komponen P2-1 atau Tunjangan 
Jabatan. Gloria sendiri mengatakan kegiatan ini 
bersifat sukarela.

GLORIA MAGDALENA NDOEN
VP Human Capital Management ICON+

339
Sebanyak 4 Direksi 
dan 339 ICONers  
menyisihkan 
sebagian gajinya 
untuk donasi 
kemanusiaan 
COVID-19 
pada Mei 2020.
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Indonesia mengenal begitu banyak tradisi dalam 
menyambut Hari Raya Idulfitri. Beda tempat, beda 
tradisi. Idulfitri sendiri di Indonesia hadir tidak 
hanya sekadar momentum perayaan hari besar 
keagamaan. Di Indonesia, Idulfitri juga hadir sebagai 
festival. Waktu bagi mereka yang meninggalkan 
kampung halaman, untuk kembali pulang. Waktu 
untuk yang terpisah kembali bertemu. Waktu untuk 
menghapus segala kesalahan dan membuka hati 
untuk pemaafan.

Maka tak mengherankan bila ada begitu banyak 
ragam ekspresi menyambut hari suka cita umat 
Muslim ini. Ini beberapa di antaranya. 

TradisiUnik 
yang Sementara Terhenti

Berbeda dengan Idulfitri 
tahun-tahun sebelumnya, 
pada tahun ini tradisi-
tradisi ini mungkin tidak 
dilaksanakan. Pandemi 
menjadikan masyarakat 
menahan diri. Sekaligus 
bentuk upaya melawan 
penyebaran COVID-19.

Idulfitri
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Batobo, Tradisi Menyambut Pemudik di Riau

Masyarakat Riau, khususnya di Kampar, punya 
tradisi unik dalam menyambut para pemudik di 
masa-masa Idulfitri. Para perantau yang mudik ini 
akan disambut dan diarak menggunakan rebana. 
Mereka diajak berkeliling melintasi persawahan dan 
pemukiman, untuk kemudian disuguhkan di tempat 
puasa bersama. Ini tradisi pelepas rindu. Saat malam 
datang, acara bisa berlanjut ke mengaji bersama 
dan atau lomba membaca Alquran. Hadiahnya bisa 
bermacam-macam, tetapi umumnya merupakan 
donasi dari para perantau. Tahun ini agaknya tradisi 
ini hanya menjadi kenangan karena pemerintah 
mengeluarkan anjuran untuk tidak mudik. 

Grebeg Syawal, Yogyakarta

Grebeg Syawal merupakan tradisi yang dilaksanakan 
Keraton Yogyakarta seusai Salat Idulfitri. Disebutkan, 
tradisi ini merupakan wujud syukur Keraton setelah 
melewati puasa Ramadan. Ada gunungan yang 
diusung oleh prajurit Keraton dari dalam Keraton 
menuju halaman Masjid Agung (Masjid Gedhe) 
Kauman. Namun sebagai bentuk pencegahan 
COVID-19, pihak Keraton pada tahun ini meniadakan 
Grebeg Syawal dan menggantinya dengan 
membagikan ubarampe, berupa 2.700 tangkai 
rengginang. 

Meriam Karbit di Tepi Kapuas

Di Pontianak, Kalimantan Barat, tradisi menyulut 
meriam karbit merupakan tradisi yang telah 
berusia amat panjang. Bahkan tradisi ini terkait 
langsung dengan berdirinya Keraton Pontianak. 
Meriam-meriam tersebut biasanya terbuat dari 
batang kayu atau ruas-ruas bambu yang besar. 
Bila tidak digunakan, meriam-meriam tersebut 
biasanya direndam di dalam Sungai Kapuas. Tradisi 
ini biasanya dilakukan pada saat malam takbiran. 
Sayangnya, sebagai dampak COVID-19, Pemerintah 
Kota Pontianak secara resmi meniadakan terlebih 
dahulu tradisi unik ini. 

 Tumbilotohe di Gorontalo

Tradisi ini dilakukan masyarakat di Gorontalo. 
Biasanya dimulai pada tiga malam terakhir 
menjelang Idulfitri. Tumbilotohe dalam bahasa 
Indonesia berarti memasang lampu. Dan memang 
demikianlah tradisi tersebut dilaksanakan. 
Masyarakat akan memasang lampu di halaman-
halaman rumah mereka atau di jalan-jalan, 
terutama jalan menuju masjid. Diperkirakan tradisi 
ini telah dimulai sejak abad ke-15. Pada tahun 
ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo memutuskan 
melakukan tradisi ini dengan sederhana, hanya 
dilaksanakan di rumah masing-masing dan tanpa 
himpunan massa.
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CC PLN 123

Sebagai wujud komitmen untuk memberikan 
pelayanan terbaik kepada masyarakat, PLN 

membentuk  posko khusus guna merespons 
isu kenaikan tagihan listrik yang dialami oleh 
sebagian pelanggan PLN. Beberapa waktu lalu, 
jumlah keluhan terkait isu kenaikan tagihan listrik 
memang mengemuka, menyusul diberlakukannya 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 
sejumlah wilayah akibat pandemi COVID-19. 

Rory Aditya, Manajer Pelayanan Pelanggan PLN 
menjelaskan, posko yang bertugas di War Room 
ini didirikan sebagai respons atas melonjaknya 
jumlah aduan dari pelanggan. Sekaligus, ini juga 
merupakan bentuk layanan terhadap pelanggan 
guna memberikan informasi akurat mengenai isu 
kenaikan tagihan listrik. 

Respons
Cepat Atasi 
Keluhan Pelanggan
Melalui Agen Contact Center ICON+ yang bertugas di CC PLN 
123, PLN telah berhasil merespons banyaknya keluhan yang 
disampaikan konsumen soal kenaikan tagihan listrik.

Rory menyebutkan, per tanggal 21 Mei 2020, CC 
PLN 123 mencatat sudah ada 17.906 pengaduan 
terkait baca meter. Sebanyak 17.507 pengaduan di 
antaranya telah berhasil diselesaikan. Berdasarkan 
masukan dari beberapa pihak seperti YLKI salah 
satunya dan melihat situasi yang berkembang maka 
posko ini akan beroperasi hingga kondisi sudah 
dianggap normal kembali. 

“Kondisi normal bisa diartikan juga bahwa petugas 
baca meter sudah dapat melakukan pembacaan 
meter secara normal di semua lokasi pelanggan 
sehingga dapat memastikan kesesuaian pemakaian 
listrik pelanggan. Selain itu juga melihat tren 
atas pengaduan tagihan listrik yang mengalami 
kenaikan. Diharapkan dalam kondisi normal maka 
pengaduan juga cenderung menurun,” jelasnya.

Dukungan ICON+

CC PLN 123 merupakan contact center resmi PLN 
yang telah dikelola ICON+ sejak lebih dari sepuluh 
tahun. Terkait keberadaan posko di War Room PLN 
Pusat ini, Pujiyanto, Supervisor CSO Management 
ICON+ mengatakan, tim War Room PLN Pusat mulai 
bekerja sejak 7 Mei 2020. Setiap tim bekerja terdiri 
dari lima orang yang bekerja dalam satu shift. Setiap 
tim juga didampingi oleh satu orang pegawai PLN 
dan DBPP. 

RORY ADITYA
Manajer Pelayanan Pelanggan PLN
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“Meskipun sudah ada CC PLN 123 tetapi dalam 
kondisi seperti ini adanya posko khusus sangat 
penting. Hal ini dilakukan untuk memberikan 
informasi kepada pelanggan mengenai penyebab 
kenaikan tagihan listrik yang digunakan.

Kami menjelaskan dengan memastikan ke pelanggan 
PLN tidak ada kenaikan tarif listrik. Kenaikan tagihan 
yang dialami oleh pelanggan lebih disebabkan karena 
meningkatnya penggunaan listrik akibat adanya 
pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat/
pelanggan PLN lebih banyak beraktivitas di rumah,” 
tambahnya.

Terkait dengan performa para Agen CC PLN 123 
yang bertugas untuk posko khusus ini, Rory memberi 
apresiasi positif. Menurut mereka, tim ICON+ yang 
bertugas merupakan orang-orang terbaik yang fast 
response, fast learning, dan good attitude. 

“Tidak butuh waktu lama dalam memberikan arahan 
rekan-rekan tersebut, selanjutnya para agen sudah 
dapat menguasai dan memberikan penjelasan 
kepada pelanggan dengan sangat baik. Jika ada yang 
diragukan juga tidak segan bertanya dan langsung 
melakukan perbaikan jika ada kesalahan,” jelasnya.

Rory mengutip data. Menurutnya, sekitar 78 persen 
penjelasan tim posko bisa dikatakan efektif, di mana 
pelanggan dapat menerima penjelasan dari  Agen CC 
PLN 123.

Hal inilah yang menurut Pujiyanto terbilang penting. 
“Yang terpenting bagi ICON+ sebagai strategic 
partner bagi PLN adalah senantiasa ikut menjaga 
retensi pelanggan terhadap PLN serta mendukung 
program-program PLN lainnya,”pungkas
Pujiyanto.  

PUJIYANTO

Supervisor CSO Management ICON+

ESA PABELA
Koordinator Agen Posko
Informasi Tagihan Listrik

Tim ICON+, menurut Pujiyanto, memberikan 
perhatian lebih terkait kondisi istimewa ini. “Lonjakan 
aduan pelanggan mencapai 33 persen dari total call 
yang masuk. Kenaikan untuk aduan tagihan listrik 
lebih besar 120 persen ketimbang hari biasa,” jelas 
Pujiyanto. 

Sebagai upaya memastikan kesiapan, ICON+ sendiri 
melakukan sejumlah hal, mulai dari memberikan 
training khusus kepada anggota tim perihal 
pemahaman case yang ada, melakukan Focus Group 
Discussion (FGD) secara rutin, hingga memastikan 
validitas sumber data. 

POTO SUASANA POSKO CC PLN 123

“Kita juga memastikan pelaporan yang komprehensif 
kepada pihak PLN serta melalukan monitoring dan 
evaluasi harian pada setiap aktivitas pekerjaan,” 
papar Pujiyanto.

Tak sekadar menunggu adanya aduan, Esa Pabela, 
salah satu Agen CC PLN 123 yang bertugas di War 
Room PLN mengatakan, tim juga bergerak proaktif 
menghubungi pelanggan yang teridentifikasi 
mengalami kenaikan tagihan listrik yang cukup 
signifikan melalui telepon yang terdaftar pada basis 
data pelanggan PLN.

Kita juga memastikan 
pelaporan yang komprehensif kepada 
pihak PLN serta melalukan monitoring 
dan evaluasi harian pada setiap 
aktivitas pekerjaan.
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Kepedulian itu ditunjukkan ICONers dengan 
berbagai macam bentuk, mulai dari menyerahkan 

bantuan sembako, pembagian alat-alat kebersihan 
diri, hingga santunan anak yatim. Semangat 
solidaritas juga semakin menguat kala memasuki 
Bulan Suci Ramadan. Kegiatan berbagi yang 
biasanya memang rutin dijalankan oleh ICONers, 
dilaksanakan semakin giat lagi. 

Pada Jumat, 24 April 2020 lalu, tepat hari pertama 
Bulan Suci Ramadan, ICON+ SBU Regional 
Kalimantan membagikan 
sembako untuk masyarakat 
yang membutuhkan. 
Kegiatan tersebut dipimpin 
langsung oleh GM ICON+ 
SBU Regional Kalimantan 
Yan Alfino Simanjuntak, 
di Balikpapan. Pembagian 
bantuan ini dilakukan 
secara roadshow dengan membagikan langsung 
ke jalanan untuk para pekerja informal, yang 
memang terdampak langsung kehadiran pandemi 
ini. Bantuan yang disalurkan sendiri merupakan 
hasil sumbangan sukarela ICONers di SBU Regional 
Kalimantan, termasuk sumbangan dari ICONers 
Kantor Perwakilan Kalimantan Tengah dan Kantor 
Perwakilan Kalimantan Timur. 

Hal serupa juga dilakukan 
ICONers SBU Regional 
Sumatera Bagian Selatan. 
Pada Senin, 4 Mei 2020, 
mereka bergerak membagikan 
nasi kotak dan paket 
sembako untuk masyarakat. 

Sasaran bantuan terutama ialah 
masyarakat kurang mampu dan pelaku UMKM atau 
pekerja di sektor informal. 

Kemudian pada Jumat, 
15 Mei 2020, giliran 
ICONers SBU Regional 
Jawa Bagian Tengah. 
ICONers dari SBU ini membagikan sembako 
yang dananya berasal dari bantuan ICONers. Tak 
tanggung-tanggung, di Regional Jawa Bagian 
Tengah, program ini dilaksanakan di tiga kota 
berbeda, yakni di Semarang, Yogyakarta, dan 

Purwokerto. 

Tak hanya membagikan 
sembako untuk 
masyarakat tak mampu, 
ICONers SBU Regional 

Sulawesi dan Indonesia 
Bagian Timur (IBT) juga 

menyantuni anak yatim di 
Panti Asuhan Hikmah yang berlokasi tak jauh dari 
kantor SBU Regional Sulawesi dan IBT, pada 19 
Mei 2020. Di SBU ini, program santunan ini sendiri 
merupakan program rutin setiap tahun. 

Hal serupa juga dilakukan oleh 
ICONers di SBU Regional 
Sumatera Bagian Utara, di 
mana mereka memberikan 
santunan kepada Yayasan 

Rumah Yatim Alkahfi, 
Medan. Tak hanya itu, 

ICONers di SBU tersebut juga 
membagikan sembako untuk 

kaum duafa dan guru mengaji di sekitar lingkungan 
kantor.

Seluruh kegiatan ini diharapkan dapat meringankan 
beban masyarakat yang harus menghadapi beban 
berat akibat COVID-19. Selama menjalankan 
berbagai kegiatan tersebut, ICONers selalu 
menerapkan protokol pencegahan COVID-19. 

Sejumlah Strategic Business Unit (SBU) 
di berbagai regional bergerak membantu 
masyarakat untuk meringankan beban akibat 
COVID-19.

CSR Strategic Business Unit (SBU) ICON+

DARI ICONERS UNTUK
MASYARAKAT INDONESIA
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Acara kajian ini dihadiri oleh jajaran Direksi ICON+ 
dan ICONers dari seluruh Indonesia. Direktur 
Utama ICON+ Iwan Purwana, dalam sambutannya 
mengatakan pandemi ini menjadi ajang untuk kita 
mengevaluasi diri agar menjadi individu yang lebih 
baik. “Tidak ada direksi, tidak ada staf, semua kita di 
sini sama-sama saling belajar,” ucap Iwan. 

Hadir sebagai pengisi materi kajian Ustaz Subhan 
Bawazier. Dalam paparannya, Ustaz Subhan 
mengajak ICONers untuk semakin mendekatkan diri 
kepada Allah SWT. “Kita harus berpikir positif bahwa 
Ramadhan Effect  akan berujung kebaikan kepada 
kita semua. Semoga COVID-19 juga cepat berakhir,” 
ucap Ustaz Subhan. 

Halalbihalal

Tak berbeda 
dengan kajian, 
penyelenggaraan 
Halalbihalal pada 
Idulfitri 1441 H juga 
dilaksanakan secara daring. Halalbihalal tersebut 
dilaksanakan pada Rabu, 27 Mei 2020, melalui 
platform pertemuan daring Zoom dan live di 
Youtube. Pada tahun ini, halalbihalal mengusung 
tema “Perkuat Silaturahmi Masa Pandemi”. Acara ini 
dihadiri tidak hanya jajaran manajemen puncak, tapi 
juga ICONers dari berbagai wilayah, termasuk Dewan 
Komisaris dan Direksi terdahulu. 

Iwan Purwana dalam sambutannya berharap agar 
ICON+ tetap bisa mewujudkan Beyond Conectivity 
dan seluruh ICONers diberikan kesehatan yang 
prima. Secara khusus Iwan juga mengucapkan 
terima kasih kepada seluruh mitra kerja ICON+ yang 
telah mau bekerja sama dalam situasi pandemi.

Sementara Gong Matua Hasibuan, Komisaris Utama 
ICON+, dalam sambutannya menyemangati ICONers 
untuk terus dapat berpikir besar mewujudkan 
cita-cita bersama. Menurutnya, di tengah pandemi 
saat ini ICON+ menjadi tumpuan harapan PLN yang 
penting. 

Seperti pada tahun-
tahun sebelumnya, 

pada bulan Ramadan 
ICON+ menggelar 
kegiatan sosial 
untuk membantu 

masyarakat yang 
membutuhkan. Pada 

tahun ini, sebagai wujud 
solidaritas di masa pandemi, 

dan upaya ICON+ untuk bahu-membahu bersama 
masyarakat mengatasi dampak COVID-19, ICON+ 
menggelar CSR yang bertema “Bersama Meraih 
Berkah”. 

Kegiatan tersebut dilakukan dengan berbagi untuk 
warga yang membutuhkan. Yang dibagi di antaranya 
ialah berupa berkah sembako sebanyak 150 paket 
sembako, berkah santunan yatim piatu yang 
disalurkan melalui yayasan sebanyak 150 paket, 
berkah bantuan yayasan dengan total bantuan 
sebesar Rp60 juta, serta bingkisan melalui Dewan 
Masjid Indonesia senilai Rp25 juta. 

Pelaksanaan kegiatan ini sendiri berlangsung di 
sejumlah lokasi di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, 
Gandul, dan Depok, terutama untuk masyarakat yang 
terdampak yang berada di sekitar wilayah kantor 
ICON+. 

Kajian Daring

Tak hanya kegiatan sosial, pada Ramadan lalu ICON+ 
juga tetap menghelat kajian keagamaan. Berbeda 
dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini kajian 
dilakukan secara daring (online). Kajian tersebut 
dilakukan pada Senin, 18 Mei 2020, melalui ragam 
platform pertemuan daring seperti Zoom, Youtube, 
dan Instagram Live. Kajian daring ini mengangkat 
tema “Ramadhan Effect”. 

Pandemi tak menghentikan berbagai kegiatan
sosial dan keagamaan di ICON+.

Kegiatan Ramadan dan Idulfitri

DENYUT KEBAIKAN
TAK BERHENTI
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Untuk memastikan 
kondisi prima 

produk dan layanan 
ICON+, sejumlah kantor 
SBU Regional seperti 

SBU Regional Sumatera 
Bagian Utara, SBU Regional 

Jakarta dan Banten, dan SBU Regional Bali dan Nusa 
Tenggara, menggelar Apel Siaga. 

Di Denpasar, Bali, Apel Siaga berlangsung pada 
Jumat, 22 Mei 2020. Apel ini dilakukan dalam 
rangka mengecek kesiapan seluruh tim, termasuk 
para mitra kerja ICON+. Wahyu Setyabudi, General 
Manager ICON+ SBU Regional Bali & Nusa Tenggara 
berpesan agar ICONers dan mitra menjalankan 
kaidah-kaidah K3 selama bekerja serta mematuhi 
protokol kesehatan yang telah ditetapkan 
pemerintah maupun perusahaan.

Pada hari sebelumnya, juga dilakukan pengecekan 
ke PoP Superbackbone, landing point kabel laut yang 
menghubungkan fiber connection antara Pulau Bali 
dan Pulau Jawa, serta sidak kesiap-siagaan tim di 
Basecamp Serpo Zona Bali Utara.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali 
ini apel dilakukan dengan mengikuti protokol 
pencegahan COVID-19. Demikian juga dengan 
SBU-SBU lainnya. Para peserta berdiri dengan 
menerapkan kebijakan physical distancing dan hanya 
diikuti terbatas dari mitra service point dan ICONers. 

Apel Siaga

ICONers di sejumlah Strategic Business 
Unit (SBU) memastikan produk dan 
layanan ICON+ tak akan mengalami 
gangguan selama masa Idulfitri.

SAMBUT IDULFITRI, 
ICON+ PASTIKAN LAYANAN 
BERJALAN LANCAR
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Resensi Film

Di berbagai kantong masyarakat dunia, tradisi 
kembali ke kampung halaman, rumah tempat 

dilahirkan atau tumbuh besar, menjadi tradisi yang 
selalu ditunggu-tunggu. Pergerakan massa yang 
luar biasa besar ini menjadi adegan kolosal yang 
menarik. Tak heran bila kemudian banyak sineas 
yang membuat film tentang mudik. Berikut di 
antaranya.

Film ini belum pernah diluncurkan di Indonesia. Menurut rencana akan 
ditayangkan pada tahun ini. Namun, setelah pandemi, belum ada kabar 

terbaru. Meski demikian, film ini sudah bikin Indonesia bangga. Beberapa 
kali film ini diputar di sejumlah festival film di luar negeri. Di antaranya ialah 
4th International Film Festival & Awards Macao (IFFAM) dan CinemAsia Film 
Festival. 

Film yang dibintangi oleh Ibnu Jamil, Asmara Abigail, Putri Ayudhya, serta 
ditulis dan disutradarai oleh Adriyanto Dewo ini bercerita perjalanan dua 
sepasang suami-istri yang melakukan perjalanan mudik menjelang lebaran, 
dan harus mengalami peristiwa yang justru menjadi solusi atas konflik 
kehidupan mereka. 

Jika kau tak melewatkan tahun baru bersama keluarga, hidupmu menjadi 
kehilangan makna”. Ini salah satu potongan narasi film dokumenter 

karya sutradara Lixin Fan. Bila kita menganggap mudik lebaran di Indonesia 
merupakan peristiwa akbar, sebaiknya kita melihat tradisi mudik jelang 
Imlek di China. Jumlah warga yang melakukannya ratusan kali lipat. Film 
ini menggambarkan bagaimana masyarakat China harus berjuang untuk 
mendapatkan kereta api—yang bila perlu, harus dilakukan dengan menginap 
nyaris seminggu di stasiun.

Ini memang film lama. Rilis pada 2011, film bergenre komedi ini dibintangi 
oleh Irwansyah, Wiwid Gunawan, Ray Sahetapy. Film ini mengangkat cerita 

mengenai berbagai karakter dengan berbagai persoalannya menjelang hari 
raya. Pertanyaan besar bagi para tokoh film ini ialah apakah mereka dapat 
menjalani tradisi mudik sesuai impian mereka? Film komedi tentang mudik 
memang ada beberapa di Indonesia. Selain Mudik Lebaran, kita juga punya 
Komar Si Glen Kemon Mudik (1990).

Mudik (2019, Indonesia)

Last Train Home (2009, China)

Mudik Lebaran (2011, Indonesia)

MUDIKdi Layar Lebar
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TIDAK MUDIK,
TETAP ASYIK

Bersama-sama mencegah COVID-19

TIDAK BOLEH MUDIK DULU

LIVE
NEWS

Kita juga menunda 
kepulangan kita ke 
kampung halaman. 

Menahan rasa kangen 
yang luar biasa kepada 
keluarga dan kerabat..

Kita percaya,
dengan #tidakmudikdulu

kita bersama-sama 
telah menekan 

laju penyebaran COVID-19

Kita tetap asyik
meski tak bisa mudik.

Apa pun keadaannya, 
kita tetap merajut

tali silaturahmi.

Ramadan dan Idulfitri tahun ini 
sangat berbeda. Tak ada Salat 
Tarawih berjemaah di masjid. 
Tak ada pula Salat Idulfitri di 

tanah lapang. 
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