
D A T A  &  A N G K AE D I S I  A G U S T U S  2 0 2 0

KEBAIKAN UNIVERSAL 
DALAM TATA NILAI 

PERUSAHAAN

MEMUPUS JARAK DENGAN 
PELANGGAN DEMI 

LAYANAN MAKSIMAL
MENYUSURI JEJAK
DUO PROKLAMATOR

Bukan Sekadar Slogan
TATA NILAI PERUSAHAAN

Yuk Antisipasi 
Penularan 
Melalui Airborne

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) 
mengeluarkan imbauan untuk masyarakat 

agar tak tertular COVID-19 melalui perantara 
udara. Seperti kita ketahui, mikrodroplet 
bisa terbang dan terhirup oleh kita. Bila 
mikrodroplet tersebut membawa virus, kita 
bisa berpotensi tertular. 

Apa yang perlu 
diperhatikan ?

Hindari tempat ramai
Di tempat tertutup maupun 
terbuka, selama itu ramai 
manusia, lebih baik hindari.
 

Atur ventilasi udara
Pastikan ruangan tempat kita 
beraktivitas memiliki sistem 
sirkulasi udara yang baik.
 

Gunakan masker
Selalu gunakan masker, termasuk 
di dalam ruangan.

Jaga jarak
Jaga jarak efektif untuk terhindar 
dari mikrodroplet.

Cuci tangan
Cuci tangan dengan sabun dan 
hentikan kebiasaan menyentuh 
wajah dengan tangan.

Integrity

Exellence Care

Innovation

Open MindTeamwork



Salah satu hal penting yang juga perlu ditanam, dipupuk, dan 
ditumbuhkembangkan kembali di usia Kemerdekaan RI yang ke-75 

ini adalah pentingnya akhlak yang baik. Kamus Besar Bahasa Indonesia 
mengartikan lema Akhlak sebagai “budi pekerti”; “kelakuan”. Dan kita 
tahu, budi pekerti yang baik merupakan fondasi penting dari kemajuan 
suatu masyarakat. 

Sesaat sebelum bangsa kita merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-75, 
atau tepatnya pada 1 Juli 2020 lalu, Kementerian BUMN meluncurkan 
nilai inti (core volue) BUMN, yakni AKHLAK. Ini merupakan akronim dari 
Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Seluruh 
makna yang terkandung di dalamnya, tentu baik adanya.

Sesungguhnya, sebagai salah satu anak perusahaan BUMN, yakni PT 
PLN (Persero), ICON+  telah cukup lama memiliki tata nilai yang diyakini. Secara substantif nilai-nilai tersebut 
memiliki begitu banyak persamaan dengan apa yang baru diluncurkan oleh Kementerian BUMN. 

Namun tentu saja, momentum perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-75 ini menjadi momentum yang baik untuk 
kita kembali mengingat dan memperkuat pemahaman dan keyakinan kita terhadap nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai 
ICON+ sebagaimana menjadi satu kesatuan dalam logo ICON+ yaitu, Integrity, Care, Open Mind, Innovation, 
Excellence, dan Teamwork, tak akan berhenti hanya menjadi sekadar slogan. Demikian juga tata nilai PLN yang 
juga menjadi spirit penjaga ICONers dalam bekerja, yakni Integrity, Professionalism, Commited to Customer, 
Synergy, dan Excellence.  

Tak ada cara yang paling baik untuk mengisi kemerdekaan selain dengan membuktikan budi pekerti terbaik, di 
mana pun kita beraktivitas. Saat sedang bekerja, saat berada di tengah-tengah masyarakat, termasuk di lingkup 
keluarga. 

Dengan itu semua, Indonesia Maju bukan lagi sekadar cita-cita.

Konsultan Media 
MEDIAVISTA Publishing Services 

PT Tanair Media Seruni 
Telp. 021–22538526 
www.mediavista.id

Kebaikan Universal dalam 
Tata Nilai Perusahaan

Bukan Sekadar Jargon

Menyusuri Jejak
Duo Proklamator

Memupus Jarak dengan 
Pelanggan demi Layanan 
Maksimal

Banyak Hobi Bikin Happy

Siap Beradu Inovasi 
dalam Kompetisi

Galeri Kegiatan ICON+

Merekam Sejarah
di Balik Lensa

FOKUS 

ICONERS

JELAJAH

PRODUK & LAYANAN

TEROPONG 

SDM

AGENDA

TEROPONG

12

14

16

19

10

8

6

3

Selamat membaca.

Tetty Indrawati 

Corporate Secretary
Redaksi ICON+ menerima kontribusi tulisan dan foto dari pembaca. 
Redaksi berhak menyunting kontribusi yang masuk.

Alamat Redaksi 
Stakeholder Relation & 

Corporate Communication 
ICON+ Kawasan PLN Cawang 

Jl. Mayjend Sutoyo No. 1 
Cililitan, Jakarta Timur, 13640 

Telp. 021-525 3019 
Fax. 021-525 3659

Email: humas@iconpln.co.id 

EDISI AGUSTUS 2020

AKHLAK
DAFTAR ISI & EDITORIAL

https://iconews.iconpln.co.id/
daftar-edisi/

Penanggung Jawab 
Tetty Indrawati 

(Corporate Secretary) 

Pemimpin Redaksi 
Yulia Takuma Dewi

(Manajer Stakeholder 
Relation & Corporate 

Communication) 

Koordinator Liputan 
Antoni Hong 

Kontributor 
Lita Kusumaning Ayu 

Afifah Aini 

Sirkulasi 
Khasbullah 

Arief Santoso 



Pindai QR
Code untuk

membaca 
versi digital

Budaya Kerja

Yuni mengatakan, meski berbeda dari 
segi penamaan, namun secara substansial 
nilai-nilai yang terkandung dalam AKHLAK 
tak berbeda dengan nilai-nilai yang 
terkandung dalam I PROMISE maupun tata 
nilai perusahaan ICON+

Adaptif terhadap perubahan zaman menjadi 
spirit yang mendasari perubahan pada logo 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
Menteri BUMN Erick Thohir pada peresmian logo baru 
Kementerian BUMN mengatakan, logo ini menjadi 
simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun 
seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang 
penuh tantangan sekaligus peluang.

Nuansa inovasi serta kolaborasi yang 
terepresentasikan dalam logo baru diperkokoh 
dengan lambang Garuda. Lambang negara Indonesia 
pada sisi kiri tulisan BUMN menjadi cerminan dari 
karakter, jati diri, dan budaya bangsa yang harus 
dipertahankan, meskipun zaman terus mengalami 
perubahan.

Bersamaan dengan diluncurkannya logo baru, 
Menteri Negara BUMN menetapkan AKHLAK sebagai 
core value BUMN. AKHLAK sendiri merupakan 
akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, 
Adaptif, dan Kolaboratif. Tata nilai ini diharapkan 
menjadi panduan bagi manajemen BUMN dan anak-
anak perusahaannya sehingga dapat bekerja dengan 
benar demi kepentingan bangsa.

Kebaikan Universal 

dalam Tata Nilai 

Perusahaan
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Yuni Suryanto, Direktur Finance and Human Capital 
ICON+ menjelaskan, apa yang diinisiasi oleh 
Kementerian BUMN harus ditangkap sebagai sebuah 
ajakan untuk menggapai cita-cita bersama, yakni 
mewujudkan BUMN yang berkontribusi besar bagi 
pembangunan nasional. 

Tata nilai ICON+ sendiri tergambar pada logo 
perusahaan dengan akronim dari Integrity 
(Integritas), Care (Peduli), Open Mind (Obyektif 
dan terbuka), Innovation (Inovatif), Excellence 
(Keunggulan), dan Teamwork (kolaboratif). 

“Amanah yang berarti dapat dipercaya, secara 
substansial sama dengan Integrity. Sifat ini 
dibutuhkan oleh siapa pun, mulai dari level teratas 
hingga terbawah harus memiliki integritas dalam 
bekerja,” ujar pria kelahiran Yogyakarta, 1964 ini. 

Lebih lanjut Yuni menjelaskan, harmonis merupakan 
poin penting bila ingin menciptakan lingkungan  
kerja yang nyaman. Tanpa adanya harmonisasi 
antarkaryawan, suasana kerja yang nyaman akan 
sulit diwujudkan. Namun harmonis bukan berarti 
tanpa dinamika atau menutup pintu diskusi dan 
antikritik. Yuni katakan, saran dan kritik tetap 
diperlukan bila perusahaan tidak ingin diisi oleh 
orang-orang bermental “asal bapak senang atau 
asal pimpinan senang”. 

Agar nilai kebaikan ini dapat diimplementasikan 
dengan baik, dibutuhkan tolok ukur pada setiap value 
yang diciptakan. Tolok ukur ini dirancang melalui 
proses buttom-up dan top-down. Melalui proses dua 
jalur ini, seluruh komponen perusahaan, terutama 
di level pelaksana, akan merasa dilibatkan sehingga 
tata nilai lebih mudah dijalankan.

Terlebih nilai-nilai yang terkandung dalam AKHLAK 
tersebut merupakan nilai-nilai kebaikan universal 
yang sudah sepatutnya dimiliki dan diamalkan oleh 
siapa pun, termasuk oleh karyawan BUMN dan anak-
anak perusahaannya. 

Yuni mengatakan, meski berbeda dari segi 
penamaan, namun secara substansial nilai-nilai 
yang terkandung dalam AKHLAK tak berbeda 
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam I PROMISE 
maupun tata nilai ICON+.

I PROMISE, Tata Nilai yang diusung oleh PT 
PLN (Persero) selaku induk perusahaan ICON+, 
merupakan akronim dari Integrity (Integritas), 
Professionalism (Profesionalisme), Commited to 
Customer (Komitmen pada Pelanggan), Synergy 
(Sinergi), dan Excellence (Keunggulan). 

YUNI SURYANTO
Direktur Finance and
Human Capital ICON+

Amanah yang berarti dapat 
dipercaya, secara substansial 
sama dengan Integrity, salah 
satu core value ICON+.

Budaya itu sesuatu yang 
kita yakini kebenarannya, 
kemudian kita laksanakan 
dengan kesadaran dan ikhlas, 
serta bertanggung jawab.
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Kontribusi bagi Pencapaian Perusahaan

Selain menciptakan tolok ukur, dalam 
mengimplementasikan tata nilai dibutuhkan peranan 
baik semua pihak. Manager Transformation, Culture, 
& Knowledge Management ICON+ Rama Hari Yudha 
mengatakan, tata nilai merupakan perwujudan dari 
hal-hal yang dipercaya insan di dalam perusahaan. 
ICONers akan bersemangat menjalankan tata nilai 
karena semua pihak di semua level organisasi 
melakukan hal yang sama. 

“Karena budaya dilakukan melalui contoh, kunci 
efektivitas pelaksanaan tata nilai budaya adalah soal 
role model. Tanpa contoh yang sesuai, semua poster, 
video, dan tulisan soal tata nilai itu menjadi tidak 
bermanfaat,” ungkap Rama. 

Rama menuturkan, sosialisasi tata nilai ICON+ 
dilakukan melalui induksi dari kantor pusat 
dengan penjenjangan langkah dari Level 1 (Kepala 
Satuan, Corporate Secretary, Vice President, GM), 
kemudian induksi kepada level 2 (Manager), Level 3 
(Supervisor), hingga Level 4 (Officer/Engineer).

Yuni menambahkan, tata nilai yang telah meresap 
dalam diri setiap individu di dalam perusahaan pada 
akhirnya akan mendorong kemajuan perusahaan. 
Kontribusi core value dalam pencapaian perusahaan 
sangat signifikan. Ia mencontohkan, tanpa adanya 
sinergi dan teamwork dari seluruh unit, perusahaan 
tidak akan mampu berjalan dengan baik. 

“Sebetulnya day to day tata nilai ICON+ telah 
dijalankan oleh seluruh ICONers, baik disengaja 
maupun tidak disengaja karena telah terstuktur,” 
terang Yuni.

Kendati demikian, Yuni mengatakan, manajemen 
ICON+ tak henti untuk terus mengingatkan akan 
tata nilai ini kepada ICONers. Bagaimanapun budaya 
terjadi karena dilakukan secara berkelanjutan. Untuk 
itu core values perlu terus diingatkan sehingga 
semakin meresap dalam diri ICONers. 

Kepada ICONers, Yuni berpesan, “budaya itu sesuatu 
yang kita yakini kebenarannya, kemudian kita 
laksanakan dengan kesadaran dan ikhlas, serta 
bertanggung jawab.”   

RAMA HARI YUDHA
Manager Transformation, Culture,
& Knowledge Management ICON+

    Karena budaya 
dilakukan melalui contoh, 
kunci efektivitas pelaksanaan 
tata nilai budaya adalah soal 
role model. Tanpa contoh yang 
sesuai, semua poster, video, 
dan tulisan soal tata nilai itu 
menjadi tidak bermanfaat.
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Tata Nilai ICON+

Menetapkan visi dan misi sebagai arah tujuan 
menjadi salah satu aspek terpenting yang harus 

dimiliki perusahaan. Visi perusahaan harus disokong 
oleh tata nilai atau budaya yang berperan sebagai 
fondasi perusahaan. Melalui filosofi yang menjadi 
landasan budaya kerja, roda bisnis perusahaan 
digerakkan untuk mencapai target yang telah 
ditetapkan.

Dalam menjalankan roda bisnis perusahaan, ICON+ 
memiliki tata nilai inti (core value), yakni Integrity, 
Care, Open Mind, Innovation, Excellence, dan 
Teamwork. Tata nilai inti ini terus dipelihara dan 
diperkuat sehingga terus meresap di dalam diri 
ICONers. Berikut pendapat ICONers dalam memaknai 
dan mengimplementasikan tata nilai ICON+ dalam 
aktivitas pekerjaan sehari-sehari. 

BUKAN
SEKADAR 
JARGON

ICONERS6



ANGGARA KOSWARA

Plt. SPV HSE Policy & 
Enforcement ICON+

INNA MADIYANINGSIH

Officer Change 
Management Office ICON+

SUPANTO

Engineer Picket Manager 

ICON+

“Budaya kerja tercipta melalui proses yang 
terkendali dan melibatkan seluruh stakeholders. 
Tata nilai atau budaya kerja menjadi sesuatu 
yang penting karena dapat meningkatkan 
kinerja karyawan dengan menjadikannya lebih 
produktif, sehingga visi dan misi perusahaan 
dapat terwujud serta mampu menghadapi 
semua tantangan di masa sekarang dan akan 
datang.

Tata nilai bukan hanya slogan yang 
didengungkan setiap ICONers dalam setiap 
acara, melainkan telah diimplementasikan 
sebagai pattern budaya yang secara konsisten 
dilaksanakan bersama. Menerapkan tata nilai 
pada diri sendiri sebagai landasan nilai budaya 
pada setiap pekerjaan yang sedang dan akan 
dilakukan, dapat menjadi awal yang baik dalam 
implementasi tata nilai perusahaan yang bisa 
kita lakukan.

Tidak ada parameter penilaian yang dapat 
dijadikan sebagai dasar acuan keberhasilan 
ICONers dalam mengimplementasikan tata 
nilai ICON+. Namun rasa nyaman dalam bekerja 
yang terasa di dalam diri setiap ICONers melalui 
kebersamaan dan kerja sama yang berorientasi 
pada hasil menjadi indikator keberhasilan nilai 
budaya telah dilaksanakan di ICON+.”

“Tata nilai perusahaan merupakan esensi dari 
identitas kita, karakter kerja, dan perekat budaya 
kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara 
berkelanjutan. Memulai kerja dengan berdoa, 
morning briefing dari leader, bersinergi, saling 
peduli, serta inovasi yang tinggi merupakan bentuk 
pelaksanaan dari tata nilai yang sebenarnya. 

“Tata nilai berperan penting untuk 
meningkatkan kinerja perusahaan dalam 
mencapai visi ICON+ yaitu menjadi penyedia 
solusi TIK terkemuka di Indonesia. Dengan 
menerapkan tata nilai, perusahaan akan 
mendapatkan manfaat, di antaranya 
kepercayaan dari stakeholder dan pelanggan. 

Penerapan tata nilai ICON+ dapat dimulai 
dari diri sendiri. Sebagai insan PLN sekaligus 
sebagai ICONers, kita harus memegang teguh 
value ICON+ “Integrity”. Integritas sangat 
mudah diucapkan, namun penuh tantangan 
dalam penerapan kehidupan sehari-hari. 

Namun values ICON+, Prinsip 4 NO’s, pedoman 
etika perusahaan, serta seluruh program GCG 
yang sudah dijalankan perusahaan tidak akan 
ada hasilnya jika ICONers menganggap wajar 
perilaku individu di lingkungan kerja yang 
bertentangan dengan tata nilai perusahaan. 
Karena itu, saya mengajak diri sendiri dan 
seluruh ICONers untuk menerapkan tata nilai 
perusahaan dari diri sendiri.”

IMPLEMENTASI DIMULAI
DARI DIRI SENDIRI

ESENSI DARI IDENTITAS 
DAN KARAKTER ICONERS

MENINGKATKAN KINERJA DALAM 
MENCAPAI VISI PERUSAHAAN

Banyak aspek yang sudah dilakukan beyond 
expectation, terutama di mana pun ICONers 
berada pasti sudah dideteksi. Inilah ICONers sejati. 
Sikap ini telah melekat dalam jiwa dan membentuk 
kepribadian ICONers (Integrity, Care, Open Mind, 
Innovation, Excellence dan Teamwork). Nilai-nilai 
ini selaras dengan core value BUMN, AKHLAK 
(Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, 
Kolaboratif).

Kepada rekan-rekan ICONers, you never walk 
alone. Jika ICONers ingin perusahaan sustainable,  
maka kolaborasi antartim adalah kebutuhan. 
Hilangkan semua ego sektoral dan Silo. Silo 
hanyalah  kemenangan semu. Sudah saatnya kita 
berkolaborasi.”

ICONERS 7
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CC dan NOC Stroomnet

Sejak layanan Stroomnet diluncurkan pada 25 
Agustus 2019 lalu, grafik permintaan terhadap 

layanan ini terus mengalami peningkatan. Hingga 
kini (Agustus 2020) tercatat sudah ada sekitar 
4.850 pelanggan aktif. Jumlah tersebut diharapkan 
akan terus naik selaras dengan target yang sudah 
ditetapkan. 

Untuk mencapai target tersebut tentu dibutuhkan 
kesiapan yang matang termasuk kesiapan 
infrastruktur yang menjadi pusat dari pelayanan 
pelanggan, seperti Contact Center (CC) dan Network 
Operation Control (NOC). CC dan NOC dalam tubuh 
Stroomnet memiliki peran yang sangat penting, 
karena selain meningkatkan kepuasan pelanggan, 
CC juga berperan sebagai brand awareness sebuah 
perusahaan.

Plt. Manager Operation Support Readiness ICON+ 
Christland Simatupang mengatakan, saat pertama 
kali produk Stroomnet ini dirilis ke publik    

CC Stroomnet sesungguhnya telah terbentuk, meski 
dengan komposisi minimalis dan tergabung ke 
dalam CC ICON+ secara korporat. Meski demikian, 
Christland menyebutkan, secara bisnis proses 
keduanya (CC ICON+ dan CC Stroomnet) tetap 
berbeda.

Namun, Christland melanjutkan, seiring dengan 
pertumbuhan pelanggan Stroomnet, dibentuklah 
New Contact Center Stroomnet dengan infrastruktur 
baru yang lebih memadai guna meningkatkan 
layanan pelanggan Stroomnet. Bersamaan itu pula 
CC Stroomnet berpindah atau Migrasi Hotline CC 
Stroomnet dari 1500071 ke 150678. 

Pelayanan yang baik akan menciptakan 
pengalaman yang baik untuk 
pelanggan. Pengalaman yang baik akan 
melahirkan pelanggan yang loyal. 

MEMUPUS JARAK 
DENGAN PELANGGAN 
DEMI LAYANAN 
MAKSIMAL

PRODUK & LAYANAN8



“New Contact Center Stroomnet ini secara teknis 
sistem sudah berdiri sendiri dengan server berbasis 
Cloud. Untuk kanal call sudah menggunakan 
teknologi terbaru yaitu SIP Trunk dengan jumlah 
kanal call mencapai 30 kanal,” terang Christland.

Menariknya, CC 150678 yang digunakan sebagai 
pusat layanan CC Stroomnet saat ini ternyata juga 
menjadi produk pertama setelah ICON+ resmi 
mengantongi lisensi sebagai penyedia jasa Call 
Center dari Kementerian Kominfo. 

Christland menjelaskan, usai ICON+ resmi 
mendapatkan lisensi CC pada bulan Januari 2020 
lalu, tak lama berselang proses development sistem 
CC Stroomnet ini dilakukan. Proses development 
tersebut memakan waktu hampir 1 bulan, yakni 
pada Juni-Juli 2020. Kemudian pada awal Juli 2020 
CC Stroomnet resmi berdiri sendiri dengan Hotline 
150678 yang sekaligus menjadi produk perdana dari 
Call Center ICON+.

Ruang Baru Semangat Baru

Di samping berpindah nomor hotline baru, CC 
Stroomnet juga telah resmi menempati ruangan 
terbarunya di kantor ICON+ Mampang. Peresmian 
dilakukan langsung oleh Plt. Direktur Utama ICON+, 
Yuddy Setyo Wicaksono dan disaksikan jajaran 
Direksi lainnya, rekan ICONers yang berada di bawah 
tim Retail Solution ICON+, serta disaksikan juga 
oleh perwakilan kantor SBU Regional ICON+ yang 
ada di seluruh wilayah Indonesia melalui layar video 
conference, pada Selasa (25/8) lalu.

Ruangan tersebut dilengkapi berbagai fasilitas 
penting terkait penyelenggaraan layanan call center. 
Tak hanya ruang atau fasilitas CC Stroomnet, pada 
saat yang sama juga diresmikan NOC Stroomnet 
yang berfungsi untuk monitoring permasalahan dan 
tindak lanjut atau problem solving terkait gangguan 
layanan atau gangguan infrastruktur layanan 
Stroomnet. 

Christland berharap, sarana dan fasilitas yang baru 
ini dapat memberikan kenyamanan dan semangat 
baru bagi para Agen CC dan NOC sehingga bisa 
memberikan pelayanan terbaiknya kepada para 
pelanggan Stroomnet. 
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Kompetisi iGEN+

Inovasi menjadi kata kunci pada industri penyedia 
telekomunikasi, termasuk ICON+, dalam 

menghadapi era disruptif seperti saat ini. Untuk 
itulah, ICON+ tak pernah berhenti untuk menyemai 
iklim inovatif di dalam tubuh perusahaan. Salah 
satunya dengan menggelar kompetisi ide inovatif, 
Idea Generation ICON+ atau iGEN+.

Tahun ini merupakan gelaran kedua kompetisi ini. 
Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini 
seluruh proses penyelenggaraan kompetisi iGEN+ 
dilakukan secara daring dengan tetap mengindahkan 
protokol kesehatan di tengah kondisi pandemi.

Mohammad Isa, Engineer Business Process 
Digitalization ICON+, kepada ICON+NEWS 
mengatakan, kompetisi iGEN+ bertujuan untuk 
memacu ICONers memperkuat budaya inovasi, 
menumbuhkan budaya open mind, dan mewujudkan 
ICON+ sebagai organisasi pembelajaran yang 
berkinerja tinggi. 

ICON+ memercayai bahwa ICONers 
merupakan sumber ide inovasi yang 
yang utama di tubuh perusahaan.

Siap
Beradu
Inovasi 
dalam
Kompetisi

“Tak hanya itu, program kompetisi ini juga menjadi 
langkah strategis perusahaan untuk membangun 
sebuah bisnis yang berkelanjutan dan mendorong 
perusahaan mencapai bisnis yang unggul,” ujarnya. 

Dua Kategori

Ada dua kategori inovasi yang diperlombakan 
dalam iGEN+ tahun ini. Kategori pertama ialah 
“New Product”. Dalam kategori ini diperlombakan 
pengembangan produk baru baik yang masih berupa 
Minimum Viable Product (MVP) maupun produk yang 
telah terimplementasikan dan berpotensi menjadi 
revenue generator. 

BUSINESS PROCESS  

IMPROVEMENT 

NEW PRODUCT

Karya Idea generation yang terkait dengan pengembangan 
produk baru baik berupa Minimum Viable Product (MVP)  
maupun produk yang terimplementasikan dan berpotensi 
menjadi revenue generator perusahaan

Karya Idea generation berupa pengembangan metode
ataupun proses bisnis yang berdampak terhadap efisiensi
dan/maupun percepatan proses internal di Perusahaan 
sehingga dapat memperbaiki KPI perusahaan

Kategori Lomba iGEN+ 2020

MOHAMMAD ISA
Engineer Business Process 
Digitalization ICON+
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Sedangkan kategori kedua ialah “Business Process 
Improvement”. Kategori ini mengadu berbagai 
inovasi pengembangan metode atau proses bisnis 
yang berdampak terhadap efisiensi, baik dari segi 
waktu maupun biaya, di internal perusahaan. 

Tahap Penjurian

Menurut Syita, kompetisi iGEN+ dibagi menjadi 
dua tahapan penjurian, yakni Seleksi Makalah 
dan Presentasi. Pada tahap pertama, penjurian 
dilakukan berdasarkan kelengkapan serta kesesuaian 
administrasi dan kesesuaian makalah dengan 
kerangka yang dibuat Dewan Juri. Sementara 
pada tahap presentasi, Dewan Juri akan menilai 
orisinalitas, dampak/potensi terhadap perusahaan, 
kemudahan implementasi, serta penguasaan materi. 
Pada tahap ini tim peserta juga diminta mendemokan 
Minimum Viable Product (MVP) atau simulasi 
inovasinya di depan dewan juri.

“Sebagai salah satu bentuk apresiasi untuk peserta, 
perusahaan menyediakan hadiah untuk pemenang 
1-3 setiap kategori.  Selain itu, keenam tim terbaik 
akan berkesempatan merealisasikan ide inovasinya 
dalam perusahaan serta mewakili ICON+ dalam 
kompetisi karya inovasi di tingkat PLN Group,”  
jelas Syita.

Isa menambahkan, suatu ide akan terlihat nilainya 
saat direalisasikan. Ia mengatakan, sampai saat 
ini ada sejumlah ide inovasi ICONers yang telah 
diimplementasikan. Ini juga bagian dari upaya 
menumbuhkan iklim inovatif.

Selain melalui kompetisi dan penjaringan ide-ide 
inovatif, ICON+ juga memiliki program Community of 
Practice (COP), yaitu komunitas kecil dengan minat 
pada topik tertentu di mana anggota dapat saling 
bertukar ide dan bereksplorasi dengan mengerjakan 
suatu proyek di luar aktivitas rutin harian di kantor.  

Menuju iGEN+ 2020

TATHI MASYITAH
Engineer Analyst Digital and 
Automation Technology ICON+

Semua kategori ini, ditambahkan Tathi Masyitah, 
Engineer Analyst Digital and Automation Technology 
ICON+, boleh diikuti oleh seluruh ICONers, di mana 
pun mereka ditugaskan. Yang perlu dilakukan ICONers 
hanya mendaftarkan karya inovatifnya sesuai kategori 
yang diinginkan. 

Untuk mengikuti kompetisi ini ICONers bisa 
membentuk tim yang terdiri dari 2-4 orang. Dan bagi 
peserta yang memiliki lebih dari satu ide, ia boleh 
mendaftarkan namanya di dua tim yang berbeda. 

“Kompetisi ini diharapkan akan diikuti oleh sebanyak 
mungkin tim peserta, dan panitia membuka 
kesempatan untuk seluruh ICONers untuk ikut 
berpartisipasi dalam kompetisi iGEN+ tahun ini,” ujar 
Syita, sapaan akrab Tathi Masyitah.

Pendaftaran peserta kompetisi iGEN+ dimulai pada 
31 Agustus hingga 17 September 2020. Peserta 
dapat mengirimkan ide inovasinya dalam bentuk 
makalah. Selanjutnya peserta yang lolos tahap seleksi 
makalah akan diundang untuk mengikuti tahap seleksi 
presentasi pada 26-27 Oktober 2020. Pengumuman 6 
tim pemenang dengan inovasi terbaik akan dilakukan 
pada 30 Oktober 2020.
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Wisata Sejarah

Duo  Proklamator
Menyusuri Jejak

Melakukan perjalanan tematik menjadi salah satu pilihan menarik. Seusai berwisata, 
selain pikiran segar, kita juga mendapat banyak pengetahuan.

Mengetahui babak demi babak perjalanan sejarah 
perjuangan bangsa bisa dilakukan dengan 

banyak cara. Mengunjungi museum, membaca 
risalah sejarah, menonton film, hingga mengunjungi 
tempat-tempat di mana peristiwa bersejarah pernah 
terjadi. 

Khusus yang terakhir, ada begitu banyak tempat 
bersejarah yang bisa kita kunjungi. Di bawah ini 
merupakan sejumlah tempat yang pernah disinggahi 
oleh duo Proklamator Bangsa, Soekarno dan M. 
Hatta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-
sendiri yang umumnya karena diasingkan. 

Rumah Pengasingan Ende

Nama Ende bagi sebagian besar kita melekat sebagai salah 
satu tempat pengasingan Soekarno. Rumah pengasingan Ende 
terletak di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Soekarno 
diasingkan di rumah ini pada 1933, saat usianya masih 32 
tahun. Di Rumah Pengasingan ini pula Soekarno banyak 
melakukan perenungan mengenai Pancasila.

Rumah Pengasingan Ende pada mulanya ialah rumah milik 
H. Abdullah Ambuwaru. Rumah ini memiliki luas 742,6 meter 
persegi. Rumah ini masih terawat rapi dan kini berstatus 
sebagai cagar budaya. Rumah Pengasingan Ende bisa menjadi 
pilihan bila kita berkunjung ke Ende yang juga menawarkan 
destinasi wisata menarik lainnya seperti Danau Kelimutu. 

Sumber foto: cagarbudaya.kemdikbud.go.id
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Pesanggrahan Parapat

Rumah Rengasdengklok

Selain terkenal karena keindahan alamnya, Banda Neira juga 
dikenal karena nilai sejarahnya. Pada masanya, sejumlah 

pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia pernah diasingkan 
di pulau yang terletak di Banda Neira, Maluku Tengah, seperti 

Mohammad Hatta, Sjahrir, Iwa Koesoema Soemantri, dan Tjipto 
Mangoenkoesoma. 

Hatta cukup lama tinggal di rumah pengasingan ini. Pada awalnya 
rumah ini adalah rumah tak berpenghuni. Mitos yang beredar di 
masyarakat kala itu ialah rumah ini rumah berhantu. Siapa pun 

yang menginap di dalamnya, biasanya akan diganggu oleh hantu 
laki-laki yang menyeret peti mati. Namun Hatta tidak terpengaruh 

keberadaan mitos itu. Di rumah ini Hatta juga sempat membuka 
sekolah untuk mengajari anak-anak Banda Neira. 

Rumah Pengasingan Hatta di Banda Neira

Mengunjungi Danau Toba akan sangat sayang sekali bila 
tidak mampir ke Pesanggrahan Bung Karno Danau Toba. Ini 
merupakan rumah tempat Soekarno diasingkan. Terletak 
di tepi Danau Toba dan masuk ke wilayah Kabupaten 
Simalungun, Sumatera Utara. 

Soekarno diasingkan ke Parapat pada masa Agresi Militer 
II, Desember 1948. Ia diasingkan bersama dengan Haji 
Agus Salim dan Sjahrir. Soekarno hanya sebentar di rumah 
ini. Pada Januari 1949 ia dipindahkan ke Pulau Bangka. 

Ini rumah yang selalu menjadi pembicaraan di tengah perayaan 
HUT Kemerdekaan RI. Para pemuda menjemput dan mengamankan 
Soekarno-Hatta ke rumah yang terletak di Karawang, Jawa Barat 
ini. Maksudnya agar Soekarno-Hatta bersepakat untuk segera 
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan tidak terpengaruh 
oleh Jepang yang saat itu telah kalah perang. Soekarno tidak sendiri 
saat diculik para pemuda. Ia juga membawa Fatmawati dan Guntur 
yang saat itu masih bayi. 

Rumah ini sendiri sebenarnya adalah kepunyaan Djiau Kie Siong, 
seorang petani keturunan Tionghoa. Soekarno, Hatta, Fatmawati, 
dan Guntur, serta sejumlah tokoh pemuda seperti Sukarni, Yusuf 
Kunto, Sutjipto, tinggal di rumah ini pada 14-16 Agustus, sebelum 
akhirnya ke Jakarta dan memproklamasikan kemerdekaan RI pada 
17 Agustus 1945. 

Sumber foto: cagarbudaya.kemdikbud.go.id

Sumber foto: cagarbudaya.kemdikbud.go.id

Sumber foto: Disbudpar Jabar/ Wikimedia
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CAPTAIN, begitulah rekan-rekan ICONers 
menyapanya. Saking melekatnya julukan tersebut 

pada Panca Prattamto, hanya segelintir ICONers 
yang masih menyapa dengan nama asli. Panggilan 
yang kadung melekat pada pria yang mengampu 
jabatan sebagai Plt. VP Gorvernment Solution ICON+ 
ini bermula saat dirinya membentuk komunitas 
Bowling di ICON+.

Panca menuturkan, semua itu berawal dari 
undangan PLN kepada seluruh unit dan anak 
perusahaan untuk mengikuti kejuaraan bowling pada 
2008. Memiliki ketertarikan dengan olahraga satu ini, 
sekaligus berkeinginan mengikuti perebutan Piala 
Dirut PLN, Panca kemudian menggagas ide untuk 
membentuk komunitas Bowling di ICON+. 

Sebagian hobinya ia tularkan kepada ICONers. Sosok penggerak 
lahirnya komunitas Bowling, Motoran & Gowes di ICON+.

BANYAK HOBIBikin Happy

“Saya mengajak rekan-rekan ICONers belajar bowling 
dan mengikuti kejuaraan tersebut. Apalagi setiap 
tahun PLN selalu menyelenggarakan lomba bowling, 
termasuk saat HLN (Hari Listrik Nasional),” tutur 
Panca. 

Berawal dari niat berpartisipasi dalam kejuaraan 
piala Dirut PLN, komunitas Bowling ICON+ 
kemudian mengikuti sejumlah perlombaan baik 
yang diselenggarakan PLN maupun dari eksternal. 
Beberapa kota pernah menjadi tempat Panca 
menunjukkan kebolehan menggelindingkan bola, 
mulai dari Jakarta, Bogor, Solo, Batam, Bali hingga 
Palembang. 

ICONers Inspiratif
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Hasilnya, sejumlah piala berhasil dibawa pulang 
komunitas Bowling ICON+. Beberapa di antaranya, 
Juara 2 Tim Porseni HLN ke 74, Juara 1 Tim Porseni 
HLN ke 73, Juara Tim Bowling Fun Games PIISEI 
Jaya, Juara 1 Tim Tournament Bowling antar Unit 
PLN pada 2015, Juara Perorangan IKA UII Fun 
Bowling 2016, dan High Games PLN di Solo 2009. 

“Kami berkomitmen kepada perusahaan untuk 
membawa pulang piala pada setiap pertandingan 
dan kami berhasil membuktikan hal itu,” ujar Panca. 

Membangun Persaudaraan lewat Komunitas

Pria yang juga hobi bermotor ini sepertinya tak 
cukup hanya menulari satu kegemarannya saja pada 
ICONers. Pada 2019 lalu, Panca mengajak rekan-
rekan ICONers yang memiliki kegemaran mengayuh 
pedal untuk membentuk komunitas. Maka lahirlah 
komunitas bersepeda di ICON+ dengan nama IGO 
(ICON+ Gowes). 

Komunitas yang belum genap setahun terbentuk 
ini beranggotakan 59 ICONers dari Kantor Pusat 
dan SBU Regional. Aktivitas mengayuh sepeda 
dituangkan dalam sejumlah program, seperti 
Gowes Bareng (Gobar), Night Rider (NR), Satmori, 
dan Sunmori. Beberapa lokasi yang viral di media 
sosial pernah disambangi, mulai dari Kota Tua, PIK 
2, Roast Ketapang, Mesjid Cut Mutia, dan Thamrin 
10. IGO bahkah mengikuti beberapa event yang 
diselenggarakan oleh PLN maupun di luar PLN. 

“Setelah pandemi berakhir, kami ingin mengajak 
teman-teman gowes IGO Goes to Yogjakarta. Saya 
pribadi pernah bersepeda ketika berkunjung ke Bali, 
Yogyakarta, Purwokerto, dan Bandung,” ucap Panca.

Menurut Panca, menyalurkan hobi melalui 
komunitas, selain bertujuan refreshing dan tidak 
stres dalam pekerjaan, juga dapat membuat diri 
lebih awet muda. 

Selain itu, menjalani kegemaran bersama juga 
bisa menjaga hubungan silaturahmi, sehingga 
sesama ICONers bisa mengenal lebih dekat yang 
pada gilirannya dapat membantu koordinasi dalam 
pekerjaan. Ruang kebersaman ini juga bermanfaat 
untuk menambah wawasan, teman, dan relasi. 

Dengan jaringan pertemanan yang luas, 
penampilannya sebagai disk jockey (DJ) pada 
perayaan ulang tahun ICON+ yang ke-17 di Ballroom 
Jakarta Theater, menjadi penampilan yang ditunggu-
tunggu para ICONers. “Padahal waktu tampil di akhir 
acara penutup, tapi banyak teman-teman ICONers 
yang setia menunggu untuk melihat penampilan DJ 
Captain,” ujar Panca seraya tertawa. 

Kegemaran yang telah ia geluti sejak duduk di 
bangku kuliah ini bermula dari usaha penyewaan 
peralatan DJ yang dimilikinya. Kendati sempat 
ditinggalkan, karena memiliki peralatan DJ di rumah, 
sesekali ia menyalurkan kecintaannya pada musik 
dengan tampil di berbagai acara seperti  gathering, 
reuni, dan ulang tahun. Namun, bagi Panca, DJ 
bukanlah profesi, melainkan hobi.

“Setiap orang harus mempunyai prestasi di luar 
pekerjaan dan bangga membawa nama perusahaan 
menjadi terkenal,” ujarnya.  
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Didukung ICON+, Kabupaten Mempawa
Luncurkan Aplikasi  “Mempawah Cerdas”

Bupati Mempawah Hj. Erlina Ria Norsan, 
meresmikan peluncuran “Mempawah Cerdas”, 

bertepatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan RI 
ke-75 lalu. Acara yang berlangsung di Aula Kantor 
Bupati Mempawah ini juga disiarkan ke tiga lokasi 
berbeda dengan fasilitas video conference yang 
didukung oleh ICON+. 

ICON+ sendiri telah cukup lama mendukung 
Kabupaten Mempawah dalam upayanya mewujudkan 
konsep Smart City. Demikian pula halnya aplikasi 
“Mempawah Cerdas” yang jaringan infrastruktur 
telekomunikasinya didukung oleh ICON+. 

Aplikasi “Mempawah Cerdas” menyediakan beragam 
informasi terintegrasi, mulai dari pendidikan, 
kesehatan, kuliner, wisata, belanja, hotel, ekspedisi, 
taksi, pelayanan publik, dan ragam informasi yang 

Yuddy Setyo Wicaksono, Plt. Direktur Utama 
ICON+, melakukan pengguntingan pita dan 

pemotongan tumpeng sebagai tanda diresmikannya 
ruang Contact Center (CC) dan Network Operation 
Center (NOC) Stroomnet, di ICON+ Mampang, Selasa, 
25 Agustus 2020. 

Ruang CC dan NOC, Resmi 
Beroperasi di Mampang

Acara peresmian tersebut menandai perjalanan 
baru CC Stroomnet dalam menjalankan tugasnya 
melayani pelanggan. Acara peresmian ini terasa 
istimewa karena kehadiran seluruh jajaran Direksi 
ICON+, rekan-rekan ICONers dari tim Retail Solution 
dan juga ICONers dari berbagai SBU Regional di 
seluruh Indonesia melalui video conference. 

Dalam sambutannya, Yuddy  berharap kehadiran 
sarana dan fasilitas ini diharapkan dapat 
memberikan kenyamanan dan semangat baru bagi 
ICONers, terutama para Agen CC dan NOC, sehingga 
dapat memberikan pelayanan terbaik untuk 
pelanggan Stroomnet. 
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Selasa, 4 Agustus 2020, dalam rangka silaturahmi 
antara Pemkab Tabanan dan ICON+, Bupati 

Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menyampaikan 
apresiasi khusus untuk ICON+ yang dinilai telah 
membantu Pemkab Tabanan terkait program Bali 
Smart Island. Di Kabupaten Tabanan, program ini 
telah tuntas 100 persen. Dukungan ICON+ sendiri 
di antaranya berupa pembangunan dan penyediaan 
infrastruktur. 

ICON+ SBU Regional Jawa Bagian Timur terus 
membuka tangannya untuk bekerja sama dan 

bersinergi dengan ragam pihak. Terbaru, pada 
Jumat, 14 Agustus 2020 lalu, ICON+ SBU Regional 
Jawa Bagian Timur menandatangani Memorandum 
of Understanding (MoU) dengan PT Akses 
Komunikasi Internusa atau Aksinet. 

Penandatanganan dilakukan oleh Plt. GM SBU 
Regional Jawa Bagian Timur ICON+ Agus Widya 
Santoso dan Direktur PT Akses Komunikasi Internusa 
Koesdianto. MoU sendiri mengatur kerja sama kedua 
belah pihak untuk melakukan pemasaran bersama 
terkait Stroomnet dan aplikasi Moodle Cloud. 

ICON+ Peroleh Apresiasi 
Khusus dari Tabanan

Aksi Kolaborasi ICON+
SBU Regional
Jawa Bagian Timur

Acara silaturahmi tersebut dihadiri langsung 
oleh Bupati Tabanan yang juga didampingi oleh 
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tabanan I Putu 
Dian Setiawan. Sementara dari ICON+ hadir Plt. 
GM SBU Regional Bali dan Nusa Tenggara ICON+ 
Wahyu Setyabudi dan Plt. Manager Pemasaran dan 
Penjualan SBU Regional Bali dan Nusa Tenggara 
ICON+ Irvan Irawan. 

Kemudian pada Rabu, 18 Agustus 2020, kembali 
ICON+ SBU Regional Jawa Bagian Timur menjalin 
kesepakatan kerja sama. Kali ini dengan pihak 
penyelenggara pendidikan, SMK PGRI Wlingi, Blitar, 
Jawa Timur. 

Nota kesepahaman antara ICON+ dan SMK PGRI 
Wlingi ini mengatur kerja sama kedua belah pihak 
dalam hal pengembangan sumber daya manusia 
serta penyediaan layanan teknologi informasi dan 
telekomunikasi. Bentuknya bisa berupa Praktik Kerja 
Industri, Magang Siswa, Magang Guru, Workshop 
Fiber Optik, dan Guru Tamu. 

Agus Widya Santoso mengatakan, kerja sama 
dengan dunia pendidikan ini merupakan kontribusi 
ICON+ untuk kemajuan dunia pendidikan, khususnya 
di Jawa Timur. ICON+, tambahnya, akan terus aktif 
mendengarkan dan menawarkan berbagai solusi 
yang dibutuhkan pelanggan dan masyarakat. 
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Mendur Bersaudara

Indonesia dan dunia bisa jadi tak akan pernah 
memiliki dokumentasi citra atau foto kala Soekarno 

membacakan Proklamasi Kemerdekaan RI pada 
17 Agustus 1945, seandainya Mendur Bersaudara, 
Frans Mendur dan Alex Mendur, memilih untuk tak 
peduli pada desas-desus yang ia dengar.

Beberapa jam sebelum Soekarno membacakan 
proklamasi di muka kediaman rumahnya di Jalan 
Pegangsaan Timur, Alex Mendur yang bekerja di 
kantor berita Domei, Pasar Baru, Jakarta, mendengar 
selentingan kabar bahwa akan ada peristiwa penting 
di kediaman Soekarno. Demikian pula Frans Mendur 
yang kala itu bekerja sebagai wartawan foto Asia 
Raya, di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta. 

Matahari masih belum terbit. Keduanya, yang hendak 
memastikan kebenaran desas-desus tersebut, 
memutuskan untuk berjalan ke kediaman Soekarno. 
Yang unik, kakak-beradik ini tidak mengetahui satu 
sama lain mengenai rencana masing-masing. 

Demi menghindari patroli tentara Jepang, keduanya 
berjalan dengan sembunyi-sembunyi. Sesampainya 
di kediaman Soekarno, benar saja, perlahan tapi 
pasti banyak orang mulai berkumpul. Termasuk 
tokoh-tokoh perjuangan nasional. 

Fotografer yang hadir pada saat itu hanya mereka 
berdua. Tidak ada yang lain. Saat Soekarno 
membacakan proklamasi, keduanya mengambil foto. 

Ada beberapa frame foto yang legendaris dan ikonik 
dari peristiwa ini. Pertama, dan ini foto yang paling 
populer, ialah foto saat Soekarno membacakan 
teks proklamasi. Sementara tak jauh dari tempat 
Soekarno berdiri, ada M. Hatta. Foto kedua ialah 
saat pengibaran bendera Merah-Putih oleh Latief 
Hendraningrat. Sementara foto ketiga adalah 
deretan pemuda yang menyaksikan momentum 
penting itu. 

Tak banyak memang frame foto yang tersisa. Foto-
foto yang ada pun baru bisa dipublikasikan enam 
bulan setelah peristiwa tersebut. 

Ini terkait dengan razia dari patroli Jepang. Seusai 
memotret, Alex Mendur diperiksa oleh tentara 
Jepang dan foto-fotonya kemudian dimusnahkan. 
Melihat hal tersebut, Frans Mendur kemudian 
menguburkan negatif film foto dan kemudian 
berbohong bahwa foto-foto yang ia ambil telah lebih 
dulu disita. 

Kontribusi Alex dan Frans Mendur dalam perjalanan 
sejarah bangsa ini tak hanya melalui tangkapan 
lensanya di peristiwa proklamasi. Banyak peristiwa 
bersejarah penting lainnya yang berhasil ia abadikan 
melalui kameranya. 

Untuk mengenang jasa mereka, di Minahasa, 
Sulawesi Utara, asal kedua kakak-beradik ini, berdiri 
Tugu Pers Mendur.   

Keberanian dan kejelian Mendur Bersaudara 
dalam merekam peristiwa Proklamasi 
Kemerdekaan RI memiliki peranan penting 
yang tak terhapus sampai kapan pun.

di Balik Lensa
Merekam Sejarah 

Sumber Foto: Wikimedia.

Frans M
endur Alex Mendur dan Frans Mendur 

dan rekan-rekannya

Alex M
endur

Deklarasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945



“Misi.... Paketttt.....”
Di masa pandemi, muncul kebiasaan baru 
yang cukup masif, yakni berbelanja via 
daring. Pada kenyataannya, saat ini hampir 
semua kebutuhan memang bisa dibeli 
#dirumahaja. Cukup melihat-lihat katalog, 
memilih, pesan, dan dalam waktu tak lama 
barang kebutuhan sudah tiba di depan rumah. 

Pakai masker dan jaga jarak

Disinfektan

Letakkan di tempat khusus

Disinfektan isi paket

Cuci tangan

Pastikan kita mengenakan masker dan tetap 
menjaga jarak saat mengambil barang dari kurir.

Semprot bungkus paket dengan cairan disinfektan 
dan lap dengan tisu atau lap khusus.

Jangan taruh paket di sofa, kursi, meja, sebelum 
dibersihkan. Sebaiknya siapkan tempat khusus

Bila berisi barang yang bisa dicuci, segera cuci. 
Bila berisi makanan, segera pindahkan ke wadah.

Cuci tangan setelah melakukan semuanya dengan 
air mengalir dan sabun

Permisi mas..
Paketttt.... Yeeee.. paket 

dari Afrika
udah dateng

Atas Nama
Nico

GUDANG

Semprot cantik

dulu... biar aman

dari kuman yang

tersakiti

Tapi, tunggu dulu, ada yang harus 

kita perhatikan dan lakukan bila kita 

mendengar pengantar paket berteriak 

di depan rumah, “Misi.... Pakettt....”
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