
D A T A  &  A N G K A

Pakai Masker, 
Wajib dan Penting

WHO dan Gugus 
Tugas Percepatan 
Penanganan COVID-19 
telah mengumumkan 
tingginya risiko droplet 
yang mengapung bebas 

di udara. Menurut kedua institusi tersebut, droplet 
berpotensi menjadi media penyebaran atau 
penularan COVID-19. 

Mengapa Droplet Berbahaya?

Droplet akan berhamburan keluar 
dari mulut dan hidung bila seseorang 
batuk, bersin, atau bahkan sekadar 
berbicara.

Droplet berukuran sangat kecil, tak 
terlihat mata tanpa bantuan alat.
Karena kecil dan ringan, droplet bisa 
mengapung bebas di udara.

Bila droplet mengandung virus 
dan terhirup manusia lain, droplet 
berpotensi menularkan penyakit 
termasuk COVID-19.

Bagaimana Menghindarinya?

Selalu gunakan masker dengan 
benar
Jangan anggap remeh protokol 
penggunaan masker dengan benar. 
Mengenakan masker akan
mencegah kita mengeluarkan atau 
menghirup droplet.

Pastikan ventilasi udara baik
Buka jendela di rumah dan kantor. 
Atau gunakan kipas angin atau 
exhaust fan untuk membuat
udara terus bergerak.
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Cambridge Dictionary menjelaskan “Challenge” dengan kalimat ini: 
(the situation of being faced with) something that needs great mental 

or physical effort in order to be done successfully and therefore test a 
person’s ability.

“Great mental”, “physical effort”, “done successfully”.  Tiga hal penting 
yang menurut kami teramat relevan di situasi seperti ini.

Pembaca yang budiman, tanpa perlu melayangkan ingatan ke tahun-
tahun yang jauh, bila hari ini kita berdiri memandang tiga bulan ke 
belakang, situasi telah demikian berbeda. Hari ini kita memasuki apa 
yang kerap orang sebut sebagai new normal. Tak hanya kita di Tanah 
Air, tapi orang di berbagai penjuru dunia melakukan Adaptasi Kebiasaan 
Baru (AKB). 

Nyaris seluruh aktivitas dilakukan dengan menerapkan rangkaian protokol pencegahan COVID-19. Di kantor, di 
tempat ibadah, di ruang-ruang publik, bahkan termasuk di dalam rumah. Hal-hal yang barangkali tak mudah dan 
oleh karenanya membutuhkan mental yang tangguh dan fisik yang tak gampang lelah. 

Hari ini kita semua berhadapan dengan challenge besar yang hadir bersamaan dengan pandemi. Tapi tentu saja, 
challenge sejatinya tidak hadir untuk membuat kita terpuruk. Challenge justru menjadi semacam batu ujian agar 
kita bergerak meningkatkan kualitas diri dan mampu menghadapi pelbagai situasi di masa depan. Dan satu hal 
yang mungkin bisa menguatkan kita dalam menghadapi challenge ialah optimisme. 

Pada edisi kali ini, ICON+NEWS hendak membagikan optimisme itu kepada pembaca. Kami menceritakan 
bagaimana para ICONers di berbagai SBU Regional bersiap dan bekerja di masa new normal. Di rubrik FOKUS, 
kami mewawancarai Ivan Cahya Permana, Plt. Direktur Enterprise Business ICON+ mengenai optimisme ICON+.

Kami berharap optimisme ini akan terus bertumbuh dan meluas sehingga kita benar-benar bisa tampil sebagai 
pemenang di era pandemi ini.  
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Mendayagunakan seluruh 
sumber daya baik internal 
maupun eksternal  menjadi cara 
ICON+ menghadapi tantangan 
sekaligus menyambut peluang 
di era new normal.
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Tantangan

Pindai QR
Code untuk

membaca 
versi digital

New Normal Challenge

Badai krisis yang menghantam perekonomian 
dunia pada 2007-2008 barangkali bisa menjadi 

titik awal digunakannya istilah new normal. 
Diperkenalkan oleh International Monetary Fund 
(IMF), istilah new normal merupakan penggalan dari 
sebuah jurnal berjudul, Navigating the new normal 
in Industrial Countries. Konsep kenormalan baru ini 
kemudian mencuat kembali saat dunia bisnis global 
mengalami kelesuan pada periode 2008-2012. 

Konsep yang menggambarkan sebuah tatanan 
kenormalan baru bagi dunia usaha pascakrisis 
ini kini hadir di tengah-tengah pembicaraan 
masyarakat Indonesia. Diliputi pandemi COVID-19 
yang memaksa masyarakat beraktivitas dari rumah, 
new normal menjadi angin segar yang membuka 
kemungkinan untuk bisa bergerak seperti sedia kala, 
tentunya dengan mengadaptasi berbagai aturan 
kesehatan. 
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Gaung new normal sendiri digerakkan oleh 
Pemerintah Indonesia. Presiden Republik Indonesia 
Joko Widodo menyerukan agar seluruh elemen 
masyarakat dapat beradaptasi dengan tatanan 
hidup yang baru, berdamai dan hidup berdampingan 
dengan pandemi yang tengah terjadi. Konsep 
berdampingan ini pula berlaku bagi dunia usaha.  
Perusahaan-perusahaan di Tanah Air diimbau agar 
dapat beroperasi lagi, namun harus mematuhi 
Protokol Standar Kesehatan COVID-19.

Protokol kesehatan menjadi syarat utama bila 
perusahaan ingin bergerak lincah meraih peluang 
bisnis yang sempat tertutup akibat pandemi. Kendati 
tak seluruh industri harus berhenti beroperasi, 
dampak pandemi membuat sebagian industri harus 
mengubah pola kerja lama, yang sebelumnya bekerja 
dari kantor kemudian bertransisi menuju bekerja dari 
rumah serta menerapkan sistem operasi minimal. 
Seperti yang ditempuh ICON+. 

Dikemukakan oleh Ivan Cahya Permana, Plt. Direktur 
Enterprise Business ICON+, ICON+ melaksanakan 
sistem work from home (WFH) dan operasi minimal 
sejak terjadinya pandemi. Geliat operasional bisnis 
ICON+ secara bertahap mulai meningkat sejak 
Kamis, 4 Juni 2020, sejalan dengan kebijakan new 
normal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. 

Dalam menyikapi tatanan kehidupan baru di 
lingkungan kerja, Ivan mengatakan, ICON+ 
menjalankan arahan dari Pemerintah DKI Jakarta 
maupun arahan dari Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara yang dituangkan kepada PT PLN (Persero).

Ivan berharap, rekan-rekan ICONers bisa bersikap 
bertanggung jawab dalam menjaga proses kerja 
ICON+ yang baru dalam tatanan hidup yang baru ini. 
“Karena ini bukan hanya menyangkut rekan-rekan 
ICONers sendiri, melainkan juga rekan-rekan kerja 
dan keluarga di rumah. Bila terpapar virus, jangan 
sampai kita menularkan kepada rekan kerja, apalagi 
kepada keluarga. Ini harus menjadi pegangan buat 
ICONers,” harap Ivan.

Proses kerja baru yang dimaksudkan Ivan adalah 
rangkaian aturan dan standar operasional prosedur 
yang dirancang baik untuk kebutuhan ICONers yang 
bekerja di kantor maupun di lapangan. Prosedur ini 
disiapkan agar dapat dilaksanakan seefektif dan 
seefisien mungkin untuk kinerja ICON+ ke depan. 
Prosedur ini pula mengatur perubahan jam kerja 
ICONers. Menurut Ivan, langkah ini diambil terutama 
untuk membedakan jadwal masuk karyawan yang 
menggunakan kendaraan pribadi dan transportasi 
umum.

Senapas dengan kebijakan sistem kerja yang 
ditempuh PLN, ICON+ memberlakukan tahapan 
pegawai nonkritikal untuk kembali bekerja di kantor 
dalam tiga fase, mulai dari 35 persen, 50 persen, 
lalu 75 persen. Kebijakan ini, kata Ivan, disesuaikan 
dengan kondisi lingkungan kerja ICON+. Apabila 
terdapat kejadian yang luar biasa, maka kebijakan 
tersebut akan diubah guna menyesuaikan kondisi 
lingkungan kerja ICON+. 

Karena ini bukan hanya 
menyangkut rekan-rekan 
ICONers sendiri, melainkan 
juga rekan-rekan kerja dan 
keluarga di rumah.

IVAN C. PERMANA
Plt. Direktur Enterprise Business ICON+
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Peluang Menanti di Depan Mata

Lingkungan kerja yang kondusif ditambah tanpa 
satu pun ICONers yang terjangkit COVID-19, 
membuat ICON+ bisa menyambut peluang dengan 
kekuatan penuh. Dunia usaha di masa pandemi, 
terbagi ke dalam dua kategori, turun (storm) dan 
tumbuh (windfall). Information and Communication 
Technology (ICT) merupakan salah satu Industri yang 
tumbuh pesat di masa pandemi.

Pertumbuhan bisnis ICT semakin terbuka lebar di 
masa new normal. Menurut Ivan, banyak peluang 
yang bisa ditangkap ICON+ saat ini. Peluang tersebut 
harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin 
sehingga ICON+ bisa mendapatkan target lebih. 
Besarnya kebutuhan perusahaan akan fasilitas 
video teleconference, misalnya, hanyalah satu dari 
sekian banyak peluang yang ada. ICON+ menyambut 
peluang tersebut dengan berdiskusi dan menjajaki 
kerja sama dengan video teleconference provider.

“Di segmen retail ada Stroomnet. ICONers 
diharapkan dapat mengejar demand Stroomnet 
yang terus tumbuh. Istilahnya, kita harus ‘gas’ agar 
orang-orang yang bekerja di rumah dapat menikmati 
layanan internet dari ICON+,” jelas Ivan. 

         Mari satukan hati, satukan 
pikiran, dan satukan langkah, 
bersama-sama menjadi tim yang 
solid untuk menggapai target 
ICON+ ke depan.

Lebih jauh Ivan menjelaskan, dengan besarnya 
peluang yang ada, manajemen berharap rekan-rekan 
ICONers tetap bersemangat mencapai target seluruh 
portofolio bisnis ICON+, electricity, wholesale, 
enterprise, government, dan retail. Namun peluang 
yang datang, tentu diiringi dengan tantangan. Ivan 
mengakui, perubahan perilaku konsumen menjadi 
salah satu tantangan yang dihadapi ICON+. 

Sikap pelanggan yang melarang aktivasi di 
lingkungan kerja maupun rumah karena khawatir 
tertular virus Corona, bagaimanapun harus tetap 
dihormati ICONers. Agar layanan dan keselamatan 
pelanggan dapat terpenuhi, ICONers diharapkan 
dapat mencari solusi kreatif guna memenuhi 
kebutuhan sekaligus kenyamanan pelanggan. 

“Pesan kami buat ICONers, tetap semangat dan jaga 
kesehatan. Kami selalu mendukung rekan-rekan 
ICONers. Mari satukan hati, satukan pikiran, dan 
satukan langkah, bersama-sama menjadi tim yang 
solid untuk menggapai target ICON+ ke depan,” ucap 
Ivan.   
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KESIAPAN ICONERS MENGHADAPI
NEW NORMAL

New Normal Challenge

“Masa new normal menyebabkan kehidupan 
sosial di kantor berubah. Kontak fisik seperti 
cipika-cipiki atau berjabat tangan ketika bertemu 
merupakan sesuatu yang tabu untuk dilakukan 
saat ini. Kegiatan olahraga di kantor seperti 
zumba dan lari sore pun harus kami hentikan. 

Protokol kesehatan yang sudah kami terapkan 
di SBU Regional Jawa Bagian Barat sama saja 
dengan protokol wajib yang dilakukan di semua 
kantor ICON+, seperti menambahkan titik tempat 
mencuci tangan,melakukan penyemprotan 
disinfektan pada area-area yang sering disentuh, 

New Normal Mengubah 
Kehidupan Sosial di Kantor

serta seluruh area kantor dua kali dalam 
seminggu. Sementara untuk kendaraan 
operasional dilakukan penyemprotan setiap pagi 
sebelum berangkat.

SBU Regional Jawa Bagian Barat juga 
menerapkan kebijakan berupa penyemprotan 
cairan disinfektan pada pakaian dan sepatu 
pegawai yang menggunakan kendaraan umum. 
Karena berada dalam satu gedung yang sama 
dengan contact center PLN 123 dan Satuan 
Pengawas Internal (SPI) PLN, kami melakukan 
koordinasi untuk pelaksanaan protokol 
kesehatan sekaligus meng-update bila ada 
karyawan yang sakit. Langkah ini diambil karena 
jika salah satu tidak melaksanakan protokol 
kesehatan, maka apa yang kami lakukan akan 
menjadi sia-sia.”

MONIKA YULIANA
SPV Fasilitas & Supporting
Bidang Operasi dan Pemeliharaan
SBU Regional Jawa Bagian Barat ICON+
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KESIAPAN ICONERS MENGHADAPI
NEW NORMAL

“Pola hidup di era new normal sangat berbeda 
dengan kondisi sebelumnya. Kami harus selalu 
menjaga kesehatan dan tetap waspada di setiap 
kegiatan. Interaksi antar rekan kerja sangat kami 
batasi dengan tujuan mengurangi risiko dan 
mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja.

Protokol kesehatan yang kami lakukan di Kantor 
SBU Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) 
ICON+ seperti memastikan semua karyawan dalam 
kondisi sehat sebelum beraktivitas di tempat kerja, 

Membatasi Interaksi dan 
Mengoptimalkan Teknologi

menggunakan masker selama perjalanan dari rumah 
menuju kantor, mencuci tangan dengan sabun 
sebelum memasuki area kantor, dan mengukur 
suhu tubuh. Absensi dilakukan secara online 
menggunakan aplikasi iAbsen+. 

SBU Regional Sumbagut juga menyediakan hand 
sanitizer di pos security, lobby, ruang meeting & 
ruang kerja, membagikan masker dan vitamin untuk 
pegawai yang WFO, membuat pembatas meja kerja, 
mengoptimalkan teknologi online untuk meeting, dan 
melakukan pendataan kondisi kesehatan pegawai 
setiap minggunya. Bagi pegawai yang menggunakan 
kendaraan pribadi bekerja dari pukul 08:00 – 16:00, 
sementara pengguna transportasi umum dari 09:00 
– 17:00. Kebijakan sesuai dengan Edaran Direksi 
Nomor 052837/SE/00/PST/2020  yang diterapkan 
selama pelaksanaan new normal ini memberikan 
rasa aman kepada ICONers.”

“Cukup banyak perubahan pada saat new 
normal. Kami mewajibkan pegawai untuk 
mengisi iSAC (Self assessment COVID-19), 
mengukur suhu tubuh, dan mencuci tangan 
sebelum memasuki ruang kantor. Protokol ini 
juga berlaku bagi tamu yang memiliki keperluan 
khusus dan ingin memasuki lingkungan kantor 
ICON+. Bagi tamu WNA atau yang datang dari 
luar kota harus dapat menunjukkan hasil rapid 
test tiga hari terakhir. 

Kami mewajibkan pegawai menggunakan 
masker dan menjaga jarak minimal satu 
meter dari rekan kerja. Bagi ICONers yang 
ingin melakukan meeting disarankan untuk 
menggunakan aplikasi Teams. Jam makan 
siang diatur agar tidak dilakukan bersamaan. 
Selain itu, disarankan untuk membawa bekal 
sendiri dari rumah. 

Untuk perlengkapan pribadi yang harus selalu 
sedia adalah hand sanitizer, tisu basah, 
tisu kering, semprotan disinfektan untuk 
membersihkan meja dan kursi sebelum dan 
sesudah bekerja, botol air minum, peralatan 
makan, dan peralatan ibadah. Situasi baru 
saat ini tentunya sangat berbeda dengan 
kebiasaan sebelumnya dan butuh banyak sekali 
penyesuaian. Semoga pandemi ini segera 
berlalu sehingga kita dapat bekerja lebih 
optimal untuk kemajuan ICON+.”

Sebelum pandemi, kami bekerja dengan 
protokol kesehatan yang biasa saja. Setelah 
pandemi, kami lebih memperhatikan protokol 
kesehatan. Ada tatanan hidup baru yang 
dijalani di masa new normal dan hubungan 
sosial di antara pegawai pun turut berubah. 

Kami di SBU Regional Sumbagteng ICON+ 
menerapkan kebijakan Standar Protokol 
Kesehatan COVID-19 di lingkungan kantor 
seperti menjalankan kegiatan bekerja 
dengan metode WFH dan WFO, memakai 
masker, cuci tangan dengan sabun dan air 
mengalir, menjaga jarak, dan menggunakan 
perlengkapan pribadi dari rumah. SBU Regional 
Sumbagteng ICON+ juga mengatur meja kerja 
dengan pengaturan jarak satu meter antar 
pegawai. 

Kebijakan yang ditempuh SBU Regional 
Sumbagteng ICON+ ini sangat baik karena 
memperhatikan keselamatan pegawai dalam 
bekerja. Kami perlu menyiapkan mental 
dan menyikapi situasi new normal dengan 
pemikiran positif. Semoga pandemi COVID-19 
segera berakhir dan kita dapat menjalankan 
kehidupan normal seperti sebelumnya tanpa 
ada rasa was-was setiap waktu.”

Butuh Penyesuaian 
untuk Situasi Baru

SHELA AMALIA
PLT SPV Facility Management 
Bidang General Affairs ICON+

ADRI RIZKIANA
SPV Fasilitas & Supporting
Bidang Operasi dan Pemeliharaan
SBU Regional Sumatera 
Bagian Utara ICON+

HARMEN
SPV Fasilitas & Supporting

Bidang Operasi dan Pemeliharaan
 SBU Regional Sumatera

Bagian Tengah ICON+

Lebih Memperhatikan 
Protokol Kesehatan
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Direksi ICON+ Jajaran Baru 
Direksi ICON+

Perubahan terjadi di line-up formasi 
ICON+. Nama-nama baru bermunculan. 

Angin segar berembus di era new normal 
ini. Angin segar yang diharapkan membawa 
ICON+ dari tempat yang sudah sangat baik, 
ke tempat yang lebih baik lagi. 

Kursi Direktur Utama yang sebelumnya 
diduduki oleh Iwan Purwana, kini 
dipercayakan kepada Yuddy Setyo 
Wicaksono, tukang insinyur lulusan Institut 
Teknologi Bandung yang memulai karier di 
PLN sejak 26 tahun silam.

Berkarya di Badan Usaha Milik Negara 
bukan hal yang asing bagi Yuni Suryanto. 
Pria kelahiran Yogyakarta pada 1964 ini 
sebelumnya pernah menjabat sebagai 
Direktur Komersil PT Pupuk Kujang 
(2010-2013). Yuni menyelesaikan 
pendidikan sarjana akuntansinya di 
Universitas Gadjah  Mada. Kemudian 
ia melanjutkan pendidikan master di 
Oklahoma City University (1993). Yuni 
memulai karier di Kementerian BUMN 
pada 1990. Terakhir, sebelum dipercaya 
sebagai Direktur Finance and Human 
Capital ICON+ Yuni merupakan Deputi 
Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian 
BUMN. 

“Satu tujuan, sinergi. Kita bersama 
mewujudkan kapal feri ini menjadi kapal 
pesiar. Apakah bisa? Bisa.” Optimisme itu 
dikobarkan Yuddy Setyo Wicaksono, Plt. 
Direktur Utama ICON+ saat acara Pisah 
Sambut Direksi ICON+ pada Jumat, 26 
Juni 2020 lalu. Yuddy lahir di Kebumen, 
Jawa Tengah. Pria berusia 52 tahun ini 
mengenyam pendidikan sarjananya di 
Institut Teknologi Bandung. Sementara 
pendidikan masternya ia dapatkan dari 
Universitas Indonesia. Yuddy, demikian 
ia biasa disapa, memulai pengalaman 
profesionalnya dengan PLN pada 1994. 
Pada 2018-2019 lalu di PLN ia dipercaya 
sebagai Executive Vice President Tarif 
dan Pelayanan Publik. Terakhir, sebelum 
kemudian dipercaya menjadi Plt. Direktur 
Utama ICON+, Yuddy ialah Senior Executive 
Vice President Bisnis dan Pelayanan 
Pelanggan PT PLN (Persero).

Direktur Finance and 
Human Capital ICON+

Plt. Direktur Utama
ICON+

Yuni Suryanto

Yuddy Setyo 
Wicaksono
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Zulheldi menjabat sebagai Plt. Direktur 
Service Excellence ICON+ sejak Februari 
2018. Ia merupakan sarjana lulusan 
Institut Teknologi Bandung. Ia juga pernah 
mengenyam pendidikan di Austronoutical 
Eng UCLA California dan Msc in 
Telematics University of Survey London. 
Sebelumnya ia pernah berkarier di PT 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 
(Telkom), mulai dari stasiun pengendali 
satelit, Datel, dan Divisi. Beliau juga 
pernah berkarier di Perum Peruri. Zulheldi 
lahir di Bukittinggi pada 1959. 

Setelah dipercaya sebagai General 
Manager PT PLN (Persero) Unit Induk 
Wilayah Nusa Tenggara Timur (2019), 
Ignatius Rendroyoko kembali berkarya 
untuk ICON+. Sebelumnya, pria kelahiran 
Semarang pada 1970 ini adalah 
General Manager Shared Service Unit 
Ketenagalistrikan ICON+ (2018). Kali 
ini, “kepulangannya” ke ICON+ karena 
ia dipercaya untuk mengemban tugas 
sebagai Plt. Direktur Electricity and 
Wholesale Business. Beliau merupakan 
sarjana Listrik dari Institut Teknologi 
Bandung. Kemudian pada 2003 beliau 
melanjutkan pendidikan mengenai 
kelistrikan di Monash University. 

Ivan bukan nama baru di ICON+. Sebelum 
dipercaya sebagai Plt. Direktur Enterprise 
Business ICON+, ia adalah Plt. Direktur 
Digital Solution and Business Development 
ICON+ sejak 2019. Ivan termasuk orang 
yang bukan berasal dari PT PLN (Persero). 
Karier profesionalnya dimulai di Telkomsel. 
Di anak perusahaan PT Telekomunikasi 
Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) tersebut 
beliau pernah menjabat sebagai Vice 
President Network Cloud Management 
Telkomsel dan Senior Advisor Planning & 
Transformation Telkomsel. Pria kelahiran 
Bandung pada 1973 ini pernah dianugerahi 
Satyalencana Wira Karya atas kontribusinya 
terhadap negara bersama Telkom Group. 

Lahir di Jakarta pada 1970, Julita 
Indah mengenyam pendidikan S1 di 
STT PLN dan S2 Magister Manajemen 
(2007). Sebelum dipercaya sebagai 
Plt. Direktur Digital Solution and 
Business Development, ia adalah 
EVP Pengembangan Produk PT PLN 
(Persero). Julita pernah meraih 
penghargaan dari Gubernur Lampung 
atas pencapaian menjaga ketahanan 
energi Provinsi Lampung serta upaya 
dalam mempercepat pertumbuhan 
energi dalam menopang pertumbuhan 
ekonomi pada 2018.    

Plt. Direktur Electricity
and Wholesale Business

Plt. Direktur Digital 
Solution and Business 
Development

Plt. Direktur Service 
Excellence

Plt. Direktur
Enterprise Business

Ignatius 
Rendroyoko

Julita Indah

Zulheldi

Ivan Cahya 
Permana
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Hal inilah yang dirasa penting bagi wilayah kerja 
pembangkit listrik atau PLTU. Ervan mengatakan, 
i-SEE CCTV mampu mengefektifkan proses 
kontrol dan deteksi dini kebakaran pada, sebut 
saja, conveyor atau stockpile batubara. Dengan 
kemampuannya ini, risiko kebakaran dapat ditekan 
serendah mungkin. 

Hal inilah yang kemudian sangat bermanfaat pada 
era new normal. 

Seperti diketahui, kehadiran pandemi COVID-19 
telah mengubah sendi kehidupan. Di seluruh dunia 
orang-orang melakukan apa yang disebut sebagai 
Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Tak seperti beberapa 
bulan lalu, kini ada banyak tata perilaku yang 
berubah, terutama bila seseorang berada di ruang 
publik seperti di perkantoran, jalanan, sekolah, dan 
fasilitas-fasilitas publik lainnya. 

Saat ini, misalnya, untuk memasuki suatu area 
perkantoran, akan diberlakukan screening suhu 
tubuh. Umumnya para petugas keamanan area 
perkantoran tersebut akan mengukur suhu tubuh 
pengunjung dengan menggunakan alat pengukur 
suhu tubuh otomatis (thermo gun). 

i-SEE CCTV

Sejak pertama kali dikembangkan pada 2015 lalu, 
ICON+ Surveillance for Energy and Enterprise 

(i-SEE) telah membuktikan dirinya sebagai salah 
satu solusi canggih dalam pemenuhan kebutuhan 
surveillance system. i-SEE sendiri merupakan 
layanan ICON+ yang menawarkan manfaat sistem 
Closed Circuit Television (CCTV) untuk ragam 
kebutuhan. 

Andi Ervan Surahmat, SPV Delivery Services Bidang 
Multimedia Services ICON+, mengatakan pada 
awalnya i-SEE CCTV banyak digunakan untuk area 
pembangkit PLN dan segmen industri seperti di 
PLTU. Ini bukan tanpa sebab. Sebagai surveillance 
system, i-SEE CCTV tidak hanya dilengkapi fitur 
standar menampilkan visual secara realtime, tetapi 
juga mampu melakukan deteksi suhu (thermal 
detection). 

Pindai QR
Code untuk

membaca 
versi digital

Solusi Andal
di Masa
New
Normal
i-SEE CCTV secara cermat mampu 
mendeteksi suhu tubuh manusia, 
penggunaan masker, dan penerapan 
physical distancing di kerumunan.

i-SEE Solution 
for New Normal Protocol
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Prosedur ini akan semakin mudah seandainya 
area perkantoran tersebut memanfaatkan i-SEE 
CCTV. Saat ini i-SEE CCTV telah dilengkapi dengan 
fitur pemindaian suhu tubuh manusia dengan 
tingkat keakuratan yang bisa diandalkan. Sistem 
dalam i-SEE akan memberikan tanda peringatan 
seandainya mendeteksi suhu di atas suhu yang 
diizinkan.

Terus Berkembang

Tak hanya itu, Ervan mengatakan i-SEE CCTV juga 
bisa digunakan untuk melakukan pengecekan secara 
otomatis apakah seseorang mengenakan masker 
atau tidak, melalui fitur face recognition. 

“i-SEE CCTV bisa memindai orang dan mendeteksi 
apakah orang tersebut mengenakan masker atau 
tidak. Bila kebetulan tidak mengenakan masker, 
sistem bisa melakukan report dan informasinya bisa 
diketahui oleh tenaga Security sehingga bisa segera 
diambil tindakan,” ucap Ervan.

Ini mungkin untuk dilakukan mengingat i-SEE CCTV 
menerapkan sistem 2 Way Communication sehingga 
petugas di Control Room/Command Center dapat 
memberikan peringatan melalui sistem audio. 

Ke depannya, Ervan mengatakan, i-SEE CCTV 
juga akan mampu memindai penerapan physical 
distancing. Sebagaimana fitur face recognition, 
sistem ini juga bisa dilengkapi dengan kemampuan 
untuk segera memberikan notifikasi peringatan 
kepada petugas penanggung jawab agar bisa segera 
mengambil tindakan.

Ervan menuturkan, i-SEE CCTV memang 
dimungkinkan untuk dikustomisasi sesuai dengan 
kebutuhan penggunanya. “Sistem ini cukup dinamis 
fitur-fiturnya. Kita punya banyak fungsi basic, dan 
kalau ada kebutuhan khusus maka fungsi basic itu 
bisa saja digabungkan dan bisa dikustomisasi. Fitur 
i-SEE CCTV terus berkembang menyesuaikan kondisi 
new normal saat ini,” ujar Ervan.

Saat ini i-SEE CCTV yang telah dilengkapi dengan 
fitur new normal telah diterapkan di antaranya di 
area perkantoran PT PLN (Persero). “Target pasar 
kita adalah pemerintahan, smart city, dan segmen 
bisnis lainnya yang membutuhkan peralatan 
pendukung penerapan new normal,” ucap Ervan.  

Smart Surveillance 
System with 

Analytic Feature

Custome Central 
Monitoring

Surveillance As
A Service

Available Anytime 
and Anywhere

Online area sensor

2 way communication

System search by object

Thermal sensor

Online area sensor

2 way communication

System search by object

Thermal sensor

All managed by ICON+

Access from anywhere
using mobile apps or client

High security using client 
encryption

i-SEE CCTV

Tim Bidang Multimedia Service ICON+
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“Produktivitas kerja tetap 
terjaga. Pada sisi lain, tingkat kepercayaan 
ICONers kepada ICON+ justru meningkat. 
Dengan menerapkan operasi minimal, kita 
semua mengetahui bahwa keselamatan 
karyawan menjadi prioritas ICON+.”

New Normal

Tak ada yang menyanggah bahwa kehadiran 
pandemi di tengah kehidupan saat ini telah 

menciptakan gelombang perubahan besar di banyak 
segi. Berbagai aturan dan protokol demi beradaptasi 
dengan perubahan tersebut kemudian diberlakukan. 
Termasuk yang mengatur tentang bagaimana orang 
bekerja. ICON+ termasuk yang melakukan adaptasi 
kebiasaan baru dengan cukup masif.

Tapi bagaimana dengan perkara produktivitas 
karyawan, mengingat pada era new normal seperti 
saat ini tak seluruhnya karyawan berada di kantor? 
Mungkinkah karyawan akan tetap produktif saat work 
from home?

Yanti Y. Argadinata, Manager General Affairs ICON+ 
mengatakan, pertanyaan-pertanyaan semacam 
itu memang menjadi perbincangan utama 
tatkala ICON+ memutuskan menjalani protokol 
pencegahan COVID-19. Untuk konteks ICON+, Yanti 
menambahkan, setelah tiga bulan menjalani operasi 
minimal, ICON+ tak menemui hambatan berarti 
terkait produktivitas. 

Tiga bulan menjalankan 
operasi minimal, produktivitas 
ICONers tetap terjaga. Semakin 
mantap bekerja di tengah 
situasi new normal.

Pindai QR
Code untuk

membaca 
versi digital

OPERASI MINIMAL,
KINERJA TETAP 
OPTIMAL

“Produktivitas kerja tetap terjaga. Pada sisi lain, 
tingkat kepercayaan ICONers kepada ICON+ justru 
meningkat. Dengan menerapkan operasi minimal, 
kita semua mengetahui bahwa keselamatan 
karyawan menjadi prioritas ICON+,” tutur Yanti. 

YANTI Y. ARGADINATA
Manager General Affairs ICON+
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Yanti menuturkan, sebenarnya sistem bekerja 
dari rumah atau work from home bukanlah hal 
yang baru. Sejumlah bidang atau profesi telah 
terbiasa menjalani sistem bekerja seperti ini. Bagi 
perusahaan ICT seperti ICON+, hal semacam ini 
justru lebih memungkinkan. 

“ICON+ telah memanfaatkan penggunaan teknologi 
dalam menunjang produktivitas selama WFH. Seperti 
pemanfaatan rekam kehadiran secara online melalui 
iAbsen+ atau pun platform-platform digital lainnya,” 
ucap Yanti. 

“Hal selanjutnya ialah mengoordinasikan seluruh 
anggota tim atau karyawan di mana secara aktif 
(mereka juga) melaporkan progres hasil pekerjaan 
yang telah dilakukan secara berkala. Jadi, meski 
WFH, produktivitas tetap terjaga,” imbuhnya. 

Hal yang sama juga disampaikan Plt. Manager HR 
Policy and Communication ICON+ Gatot Wibowo 
Singgih. Gatot menilai tingkat produktivitas ICONers 
selama menjalani WFH cukup baik dan pekerjaan 
dapat diselesaikan. 

Ada prosedur-prosedur penting di mana 
produktivitas ini dipantau dan dijaga agar tidak 
menurun. Salah satunya, menurut Gatot, ialah 
dengan penggunaan laporan time sheet dan 
daily report. “(Kesimpulannya,) Konsep WFH bisa 
diterapkan dan memang perlu ada perubahan proses 
bisnis terutama ke arah digitalisasi,” ujar Gatot.

Yanti mengatakan, demi memastikan ICONers dapat 
tetap bekerja secara optimal di era new normal,  
evaluasi kinerja dilakukan secara berkala mingguan 
dan bulanan.

Kebijakan Baru New Normal

Seperti telah diketahui, pada era new normal, ICON+ 
telah mempersiapkan protokol yang harus dijalankan 
oleh ICONers. Semua kebijakan baru dalam protokol 
tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Direksi. 
Protokol tersebut mengatur perilaku ICONers selama 
bekerja, baik untuk yang bekerja dari rumah (WFH) 
maupun yang bekerja di kantor atau site (Work from 
Office, WFO). 

Untuk yang WFO, protokol mengatur mulai dari sejak 
ICONers berangkat hingga pulang kembali dari kantor 
menuju kediaman mereka. Contohnya, ICONers harus 
melakukan absensi melalui aplikasi iAbsen+, 

mengisi Self Assessment COVID-19 (iSAC) sebelum 
masuk ruang kantor, selalu menggunakan masker, 
dan tetap selalu menjaga jarak. Kegiatan-kegiatan 
yang membutuhkan koordinasi banyak pihak seperti 
rapat pun diprioritaskan untuk dialihkan menjadi 
pertemuan daring. 

“ICONers juga harus dapat mengatur jam istirahat 
dan beribadah agar tidak dilakukan bersamaan. 
Pembersihan ruangan dan peralatan kantor 
dengan cairan disinfektan dilakukan setiap hari. 
Untuk area-area umum dilakukan pembersihan 
minimal satu jam sekali,” ungkap Yanti.

“ICON+ menggunakan aplikasi-
aplikasi baru secara online, monitoring 
kehadiran dan time sheet pekerjaan ICONers 
demi memastikan bahwa seluruh ICONers dapat 
tetap bekerja secara optimal. Tetap semangat, 
patuhi protokol kesehatan baik di lingkungan kerja, 
sosial dan keluarga, serta tetap berdoa,” papar Gatot.

ICON+ menggunakan 
aplikasi-aplikasi baru secara online, 
monitoring kehadiran dan time sheet 
pekerjaan ICONers demi memastikan 
bahwa seluruh ICONers dapat tetap bekerja 
secara optimal. Tetap semangat, patuhi 
protokol kesehatan baik di lingkungan kerja, 
sosial dan keluarga, serta tetap berdoa.

GATOT WIBOWO SINGGIH
Plt. Manager HR Policy and 
Communication ICON+

Harapan serupa diutarakan Yanti. Namun, Yanti 
juga menekankan, kesadaran atau tanggung jawab 
terhadap pelaksanaan berbagai protokol new normal 
tetap berada di tangan masing-masing ICONers. 
“Semoga ICONers juga dapat selalu menjaga 
protokol new normal, menghindari kegiatan yang 
tidak diperlukan di luar rumah dan dapat menjaga 
kesehatan dengan baik,” tutup Yanti.  
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Tips

Kembali ke kehidupan normal, ke situasi 
dan kondisi sebelum terjadinya pandemi 

COVID-19, bukanlah definisi new normal. 
Pemahaman yang keliru ini nampaknya masih 
membayangi sebagian masyarakat Indonesia. 
Dalam tatanan kehidupan yang baru ini, 
pandemi belum berakhir. Hanya saja masyarakat 
diharapkan dapat hidup berdampingan dengan 
pandemi yang tengah terjadi.

Era new normal yang digerakkan oleh 
pemerintah merupakan skenario untuk menjaga 
keseimbangan hidup masyarakat, baik dari sisi 
kesehatan maupun ekonomi sosial. Langkah ini 
pula ditempuh demi memulihkan ekonomi dan 
industri nasional yang sempat terpuruk akibat 
pandemi. 

Sejumlah persiapan menuju new normal, 
terutama mengenai protokol kesehatan di 
lingkungan kerja, telah dipersiapkan pemerintah 
dan para pelaku bisnis. Protokol kesehatan ini 
perlu dilaksanakan agar dapat memutus mata 
rantai penyebaran virus, mengingat sebagian 
besar masyarakat merupakan para pekerja dan 
interaksi terjadi akibat aktivitas kerja. 

RAGAM PROTOKOL DI ERA

NEW NORMAL

Dapat kembali beraktivitas di luar rumah 
tak membuat kita boleh abai terhadap 
kesehatan. Sejumlah protokol perlu diikuti, 
termasuk dalam menjalani pekerjaan.

Sejumlah kantor saat ini memberlakukan 
self assessment untuk para karyawannya 

sebelum memasuki kantor. Di sinilah peran 
penting karyawan untuk mengisi asesmen diri 
tersebut dengan jujur. Umumnya, pertanyaan-
pertanyaan dalam self assessment tersebut 
merupakan pertanyaan yang terkait dengan 
faktor risiko COVID-19. Dengan demikian, hasil 
asesmen bisa menjadi penentu awal apakah 
seseorang memiliki risiko COVID-19 yang tinggi 
atau tidak. Itu sebab pentingnya mengisi form 
assessment ini dengan jujur.

Form Assessment 

Self Assessment
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Fasilitas Cuci Tangan,
Tersedia untuk Digunakan

Kebersihan Lingkungan

Asupan Nutrisi yang Baik

Nyaris di setiap titik strategis di era new normal ini 
kita bisa melihat tempat cuci tangan. Ya, sering 

mencuci tangan dengan sabun merupakan salah satu 
kebiasaan baru di era ini. Fasilitas tersebut bukan 
hanya ada untuk sekadar melengkapi keharusan, tapi 
agar kita memang benar-benar mudah jika hendak 
mencuci tangan.

Imunitas tubuh sangat erat kaitannya dengan asupan 
nutrisi yang diterima oleh tubuh seseorang. Agar 
memiliki imunitas yang baik, diperlukan asupan nutrisi 
makanan yang mengandung vitamin C seperti buah 
jeruk dan jambu. Yang tidak kalah penting adalah 
mengonsumsi suplemen vitamin. 

Kebersihan lingkungan, entah itu lingkungan kerja atau 
pun lingkungan rumah, merupakan tanggung jawab 

setiap kita. Ya, mungkin sebagian orang berpikir bahwa 
mereka bukanlah petugas kebersihan. Jadi buat apa 
repot-repot dengan urusan kebersihan? Pahami bahwa 
ini merupakan cara berpikir yang keliru. Kebersihan 
lingkungan akan berdampak langsung untuk kesehatan 
dan kenyamanan kita. Demikian pula sebaliknya.

Masker melindungi kita dari kebisaan menyentuh wajah sekaligus 
mencegah percikan droplet menyebar ketika bersin dan batuk. 
Pastikan membawa masker cadangan saat hendak bekerja.

Yang tidak boleh ketinggalan adalah hand sanitizer, tisu basah, 
dan tisu kering. Bila perlu gunakan face shield atau kacamata.

Pengguna transportasi umum ada baiknya selalu membawa 
baju ganti. Bila memungkinkan, segera mandi dan berganti 
pakaian setibanya di kantor.

Menggunakan alat makan yang ada di pantry berisiko tinggi 
tertular virus. Bawalah peralatan makan mandiri dari rumah. 
Begitu pula perlengkapan ibadah seperti sajadah dan mukena.

Tisu Basah

Sejumlah barang perlu dipersiapkan saat bekerja di masa      
new normal. Bertujuan untuk mengurangi kontak dengan rekan 
kerja sehingga meminimalkan risiko tertular virus Corona. 

Yang Penting Dibawa Saat Ini
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Resensi Buku

Penulis 
Halaman  
Penerbit
Tahun Terbit
ISBN

Judul

Carol S. Dweck, Ph.D.
420 
Penerbit BACA
Desember 2019 (New Edition)
9786026486356

Mindset – Mengubah Pola 
Berpikir untuk Perubahan 
Besar dalam Hidup Anda

:
:
:
:
:

:

Rhenald Kasali, Guru Besar Manajemen di Universitas 
Indonesia, memberi kalimat singkat mengenai buku 
ini. Ia katakan untuk para pembaca buku ini, “Selamat 
membaca dan bersiaplah untuk membuka pintu-
pintu perubahan.”

Membuka pintu-pintu perubahan. Sepertinya 
memang itu yang dirasakan banyak pembaca buku 
ini. Sejak kali pertama buku ini terbit pada 2006 
lalu, buku ini terus muncul dalam jajaran buku-buku 
terlaris. Buku ini ditulis Carol S. Dweck, Ph.D., profesor 
psikologi di Universitas Stanford (sebelumnya ia 
juga mengajar di Universitas Columbia, Universitas 
Harvard, dan Universitas Illionis. 

Dalam bukunya ini Carol Dweck hendak mengatakan, 
kesuksesan bukan cuma persoalan bakat, 
kecerdasan, atau usaha. Ia merujuk ke sesuatu yang 
lebih dasar lagi, yakni cara seseorang memandang 
diri, dunia, dan kesuksesan itu sendiri. 

Sederhananya, menurutnya, orang berpola pikir 
sehat tidak akan menyalahkan kondisi dirinya. Jadi, 
ketimbang ia mengandalkan bakat dan kecerdasan 
(baca: kondisi dirinya), orang sukses akan lebih 
memilih menekankan proses belajar.

Buku ini memang menarik. Berbeda dari buku-buku 
self help yang banyak menawarkan sesuatu yang 
praktis, buku ini justru membicarakan apa yang 
penulisnya klaim sebagai kunci inti kesuksesan: 
pikiran. 

Di buku ini kita akan mengetahui bagaimana 
seharusnya kita berpikir, memandang segala 
sesuatu; apakah perlu dengan pola pikir yang tetap 
(fixed mindset) atau berpola pikir tumbuh (growth 
mindset)?  

Berubah dari Dasar
Sejak kali pertama terbit pada 14 tahun lalu, buku ini bertahan lama di daftar 

buku “Best Seller”. Membantu pembacanya untuk memahami banyak hal.
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Protokol Bekerja 
di Kantor selama
Normal Baru

Absen melalui
aplikasi iAbsen+

Jaga jarak
minimal 1 meter

Optimalkan rapat
menggunakan media online.

Patuhi Protokol Penerimaan Tamu

Pertemuan di luar kantor
Wajib tetap menjalankan

protokol COVID-19

Patuhi dan jalankan protokol 
COVID-19 yang berlaku di setiap 

tempat/lokasi

Wajib selalu 
menggunakan 

masker 

Hindari pengunaan
alat kerja bersama/

shared.

Gunakan sarung 
tangan terutama 
saat menyentuh 
peralatan umum.

Optimalkan 
media online untuk 

komunikasi

Tidak keluar kantor
dan hindari lokasi/tempat 

berkumpul

Wajib mengikuti
prosedur

health screening

Pengguna transportasi
umum wajib mengganti 
pakaian/outer & masker 

sebelum memasuki
area kerja

Rajin cuci tangan 
dengan sabun 

antiseptic

Saat Tiba di Kantor

Saat Berada di Kantor Pertemuan
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