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NEW NORMAL, NEW OPTIMISM, NEW SPIRIT

SATU KAPAL, 
SATU TUJUAN!

Pentingnya 3 M

Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) bukan berarti 
kehidupan kembali seperti sedia kala, saat 

sebelum pandemi terjadi. Ada sejumlah protokol 
penting yang wajib dilaksanakan setiap orang. 
Kewajiban ini dilakukan untuk melindungi diri 
sendiri dan juga melindungi orang-orang di 
sekitar kita. 

Tanggung jawab untuk mengatasi penyebaran 
COVID-19 merupakan tanggung jawab setiap 
orang.

Mengenakan Masker
Pakai masker dengan 
tata cara yang benar. 

Mencuci Tangan 
dengan Sabun
Sering mencuci tangan 
dengan sabun.

Menjaga Jarak
Pastikan untuk menjaga 
jarak dengan orang lain 
saat berbicara atau 
beraktivitas.

SAATNYA MENCAPAI 
TUJUAN BERSAMA

BERTUMBUH DAN
TERUS BERTUMBUH

FILM-FILM
BERTEMAKAN INTERNET



ICON+NEWS edisi kali ini tampil berbeda bila dibandingkan dengan 
edisi-edisi sebelumnya. Pada edisi kali ini, kami tampil hanya dalam 

format digital. Tidak lagi menghampiri Anda dalam format cetak. Meski 
demikian, ini bukan kali pertama kami hadir dalam format digital. Sudah 
sejak awal tahun lalu, selain cetak, ICON+NEWS memang juga tampil 
dalam format digital. Anda bisa menikmati format digital itu di situs 
ICON+NEWS, https://iconews.iconpln.co.id.

Meski tampil dalam format digital, kami tetap menyajikan kepada Anda 
tampilan PDF dengan tata letak majalah cetak. Tentu dengan harapan 
hal tersebut membuat Anda tetap dapat menikmati sensasi membaca 
majalah cetak. 

Tak hanya itu, edisi kali ini juga berbeda dari segi sajian konten. Kami 
mewawancarai enam Direksi ICON+ sekaligus terkait new spirit dan new optimism yang tengah kita usung di era 
new normal ini. Kami juga menyaring pendapat para ICONers yang bertugas sebagai Ranger yang tersebar di 
berbagai SBU Regional terkait tema ini. 

Kami tentu saja menyambut riang kehadiran semangat dan optimisme baru ini di tengah-tengah kita semua. Lebih 
dari itu, ICON+NEWS bahkan ingin turut ambil bagian dalam menyemai semangat dan optimisme tersebut. 

Untuk itu, kami selalu membuka diri terhadap seluruh masukan, pendapat, dan tanggapan yang tentu bisa 
menjadi bahan evaluasi atau penyemangat kami. 

Karena dengan bersinergi dan bersama-sama kita dapat menjawab semua tantangan yang hadir di era new 
normal ini.
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New Normal, New Optimism, New Spirit

Saling percaya dalam iklim kolaboratif, 
berintegritas, berkeinginan kuat 
melampaui ekspektasi, dan gesit 
menghadapi situasi yang dinamis, 
menjadi optimisme dan semangat baru 
ICON+ di era New Normal.

SATU KAPAL, 
SATU TUJUAN!

Hanya dalam kurun waktu hitungan bulan, situasi 
dunia mengalami perubahan luar biasa. Cara orang 
berinteraksi, bekerja, berusaha, dan berhubungan 
satu sama lain, mengalami perubahan sebagai 
dampak dari kehadiran pandemi COVID-19, yang 
sampai saat ini masih belum juga mereda. 

Namun demikian, bersikap menyerah, pesimistis, 
dan mundur tanpa berbuat apa pun, tentu bukan 
merupakan pilihan terbaik. Pada momentum 
seperti ini yang ICON+ tempuh justru memacu lagi 
semangat untuk terus menunjukkan yang terbaik. 
New normal, new optimism, and new spirit. 

Yuddy Setyo Wicaksono, Plt. Direktur Utama ICON+, 
mengatakan ICON+ harus memiliki cara pandang 
lain terhadap pandemi COVID-19 ini. Tanpa 
meninggalkan rasa simpati kepada mereka yang 
tergerus oleh pandemi, Yuddy mengajak ICONers 
untuk menjadikan momentum ini untuk bekerja 
lebih giat lagi. “Momentum ini justru bisa menjadi 
titik tolak kita untuk take-off menjadi perusahaan 
terkemuka,” ujarnya. 
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Jajaran Direksi ICON+ (kika): Yuddy Setyo Wicaksono (Plt. Direktur Utama ICON+), Ignatius Rendroyoko (Plt. Direktur 
Electricity and Wholesale Business), Zulheldi (Plt. Direktur Service Excellence), Julita Indah (Plt. Direktur DigitalSolution 
and Business Development), Ivan Cahya Permana (Plt. Direktur Enterprise Business), Yuni Suryanto (Direktur Finance and 
Human Capital ICON+).

“Dengan semangat yang betul-betul all-out untuk 
berkontribusi pada perusahaan, dan tentunya atas 
rida Allah SWT, kita akan bisa mewujudkan hal 
tersebut,” sambungnya. 

Menjadi perusahaan terkemuka seperti yang 
dikatakan Yuddy bukan berarti menjadi perusahaan 
yang sanggup menyingkirkan kompetitor di 
lapangan. Menjadi perusahaan terkemuka, terlebih di 
bidang Information and Communication Technology 
(ICT), berarti menjadi perusahaan yang mampu 
memberikan solusi tepat guna, sesuai dengan 
kebutuhan para pelanggan. “Kecepatan respons, 
komitmen, dan ketepatan dalam memberikan solusi 
yang optimal, yang sesuai atau bahkan melebihi 
ekspektasi pelanggan,” tutur Yuddy.

Melampaui ekspektasi pelanggan. Hal ini pula yang 
disampaikan oleh Zulheldi, Plt. Direktur Service 
Excellence ICON+. Zulheldi mengatakan, ICON+ 
merupakan perusahaan yang berbasis customer 
experience. 

“Untuk mencapai hal tersebut, ICON+ harus mencari 
tahu kebutuhan, memonitor pengalaman pelanggan, 
dan mendalami apa yang tengah dihadapi oleh 
pelanggan. Dengan begitu, ICON+ tidak hanya 
dapat memenuhi, tetapi juga melampaui harapan 
pelanggan,” ucap Zulheldi. 

UNITY

Banyak hal yang perlu dilakukan ICONers untuk 
mencapai hal tersebut. Apalagi, seperti yang 
disampaikan Yuddy, “Waktu kita tidak banyak.” 
Yuddy mengandaikan ICON+ sebagai sebuah kapal 
yang tengah berlayar, sementara di belakang kapal 
tersebut bergulung ombak yang siap menelan kapal 
tersebut. 

Ombak tersebut bernama VUCA, akronim dari 
Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity 
(bergejolak, tidak pasti, kompleks, dan tak jelas). 
Dalam situasi pandemi, ombak ini menjadi lebih 
real dan bergejolak. Ombak ini, menurut Yuddy, bisa 
menelan siapa pun yang lamban dalam menentukan 
langkah taktis dan strategis. Yuddy meminta seluruh 
“awak kapal”, apa pun tugas mereka, untuk terus 
bersiaga, bahu membahu, dan kompak bersinergi. 



YUDDY SETYO WICAKSONO
Plt. Direktur Utama ICON+

Menjadi perusahaan terkemuka 
berarti menjadi perusahaan 
yang mempu memberikan 
kecepatan respons, komitmen, 
dan ketepatan dalam memberian 
solusi yang optimal, yang sesuai 
atau bahkan melebihi ekspektasi 
pelanggan.

TRUST
INTEGRITY
EXECUTION
AGILITY

Saling percaya, semangat kolaborasi dan maju 
bersama. Satu kapal, satu tujuan !

Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab 
dalam prinsip Good Corporate Governance

Eksekusi secara all out, lampau ekspektasi dan 
Customer Oriented

Ini adalah dunia VUCA.
Kompertitor, Customer, Market sangat dinamis.
Adaptasi & respons harus cepat. Saat ini Juga!

U N I T Y

Sikap tersebut, dipaparkan Yuddy, terangkum dalam 
UNITY, yakni Trust, Integrity, Execution, dan Agility. 

Trust berarti semangat untuk saling percaya 
dan berkolaborasi demi kemajuan bersama. 
Menghilangkan silo dan memiliki pemahaman bahwa 
setiap pihak memiliki tujuan yang sama. Kemudian 
Integrity berarti melaksanakan tugas dengan penuh 
tanggung jawab dalam koridor yang memenuhi 
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik 
(Good Corporate Governance, GCG). Sementara 
Execution adalah seperti yang disampaikan di 
muka, yakni tekad kuat untuk melampaui ekspektasi 
dan terus memprioritaskan pelanggan atau 
customer oriented. Dan yang terakhir, Agility, ialah 
keandalan, kegesitan, dan kecakapan untuk bersikap 
menghadapi era VUCA.

“Apakah bisa? Bisa. Siapa yang bisa melakukannya? 
Kita semua,” tutur Yuddy. 

Ia mengatakan, dengan dukungan Komisaris, tentu 
dengan seizin para Pemegang Saham, kolaborasi 
serta team work Direksi saat yang saat ini bertugas, 
segenap ICONers, Maupun andil sharing pengalaman 
para Direksi terdahulu, apa yang menjadi cita-cita 
ICON+ untuk menjadi perusahaan ICT terkemuka 
menjadi optimis untuk diwujudkan. 

Semua pihak, menurut Yuddy, harus berada 
dalam frekuensi spirit dan optimisme yang sama. 
“Semuanya menyingsingkan lengan baju, all-out 
bekerja, tidak ada faksi-faksi, tidak ada ICON+1 
atau ICON+ 2, yang ada hanya ICONers, satu tujuan, 
sinergi, tidak saling menyalahkan, maka kita bisa 
bersama-sama mewujudkan Visi ICON+,” ucapnya.  
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Yuddy Setyo Wicaksono, Plt. Direktur Utama ICON+

“Seluruh yang berada 
di kapal ini memiliki 
kontribusi untuk bersama 
sampai pada tujuan.”

Kalimat tersebut diucapkan oleh Yuddy Setyo 
Wicaksono, Plt. Direktur Utama ICON+, saat 

diminta memberikan pesan-pesan khusus untuk 
seluruh ICONers. Yuddy menyampaikan, pada situasi 
menantang seperti saat ini, ICONers harus dapat 
menjawabnya dengan menggulirkan berbagai inovasi 
yang pada gilirannya dapat membantu masyarakat 
melewati masa-masa sulit di pandemi ini.

Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang kita jalani saat 
ini, sambung Yuddy, telah menghadirkan perubahan 
di banyak aspek kehidupan. Dalam lapangan 
usaha, bisnis, pekerjaan, hingga pendidikan, telah 
menerapkan tatanan baru yang berbeda dengan 
beberapa bulan sebelumnya. 

ICON+, menurut Yuddy, bisa berperan dalam 
menyediakan layanan akses internet yang bisa 
diakses dengan mudah oleh segenap lapisan 
masyarakat Indonesia. Dengan demikian, peran 
ICON+ untuk memeratakan akses internet bisa 
terwujud. 

“Sebagaimana semangat PLN dalam menjalankan 
tugas negara untuk pemenuhan rasio 
elektrifikasi untuk dapat menerangi negeri, 
maka ICON+ juga dapat bersama-sama 
dengan PLN menjalankan tugas negara untuk 
memberikan kesempatan yang sama kepada 
masyarakat yang belum terjangkau untuk 
mendapatkan akses internet,” ucap Yuddy. 

Di sisi lain, kehadiran pandemi 
COVID-19 juga telah menuntut 
banyak perusahaan untuk 
melakukan percepatan 
implementasi ICT dan digitalisasi. 
Pria kelahiran Kebumen, Jawa 
Tengah, pada 1968 ini mengajak 
ICONers untuk menjadikan kondisi 
tersebut sebagai tantangan 
peluang untuk ICON+. 

“ICON+ harus bisa menyediakan solusi ICT yang 
berangkat dari portofolio layanan ketenagalistrikan 
yang telah ICON+ kembangkan selama ini,” imbuh 
Yuddy. 

Pada saat yang bersamaan, Yuddy yang sebelumnya 
menjabat sebagai Senior Executive Vice President 
Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PT PLN (Persero) 
ini mengajak ICONers untuk terus mempertahankan 
reputasi sebagai ICT Strategic Partner bagi PT PLN 
(Persero). Terlebih saat ini, di mana PT PLN (Persero) 
tengah menggulirkan Transformasi PLN. 

ICON+, menurut Yuddy harus mampu menjalankan 
perannya untuk mendukung transformasi ini. 
“Semangat dan sasaran strategis Transformasi 
PLN, yakni Green, Lean, Innovative, dan Customer 
Focus, tentunya akan memantapkan langkah ICON+ 
menjadi perusahaan ICT terkemuka sebagaimana 
yang tertuang dalam Visi ICON+,” ucap Yuddy.

Yuddy sendiri memiliki keyakinan bahwa ICONers bisa 
menjalankan peran tersebut dengan sangat baik. 

Dalam berbagai kesempatan, tak jarang 
Yuddy menanamkan mindset “Harus 

Bisa” kepada ICONers.

Mindset “Harus Bisa” ini juga 
yang menjadi spirit Yuddy dalam 
menjalankan tugas dan menghadapi 

tantangan sejak dulu.Pengalamannya 
menunjukkan, ketika seseorang 

berpikir bahwa segalanya harus 
bisa, maka kita akan tergerak 
untuk menemukan “How To”-
nya; cara baru, solusi baru, dan 
kemudian berusaha semaksimal 
mungkin mencapai hasil terbaik.

 Hari ini, menurut Yuddy, mesin 
telah dihidupkan, kemudi 
telah dipegang, dan saatnya 
berangkat. Berangkat untuk 
mewujudkan Visi dan mencapai 
tujuan bersama. 

SAATNYA MENCAPAI 
TUJUAN BERSAMA
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Yuni Suryanto, Direktur Finance and Human Capital ICON+

Persentuhan pertamanya dengan ICON+ 
ialah sebagai pengguna layanan. Kini 
mengampu tanggung jawab sebagai salah 
satu direksi ICON+.

Kali pertama berkarya di Kementerian Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), lembaga ini masih setingkat 

direktorat di bawah Departemen Keuangan Republik 
Indonesia. Pijakan awal karier yang dimulainya pada 
1990, telah membawa Yuni Suryanto pada sejumlah 
posisi penting di Kementerian BUMN. Yuni, begitu ia 
biasa disapa, terakhir tercatat sebagai Deputi Bidang 
Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN, sebelum 
kemudian dipercaya untuk menjadi salah satu direksi 
di ICON+.

Tapi ICON+ bukanlah BUMN pertama Yuni. Ia 
ditugaskan “turun gunung” menangani BUMN justru 
terjadi pada 2010 silam. Kala itu ia ditugaskan 
Kementerian BUMN menempati posisi Direktur 
Komersial di PT Pupuk Kujang. Setelah tiga tahun 
mengampu tanggung jawab bidang pemasaran 
dan keuangan, pria kelahiran Yogyakarta, 1964, ini 
diminta kembali memperkuat Kementerian BUMN 
dan menempati jabatan sebagai Eselon II pada 2013. 

“Di Kementerian BUMN itu merupakan hal biasa 
pegawai keluar-masuk,” ucap pria yang meraih 
gelar sarjana akuntansi dari Universitas 
Gadjah Mada ini. “Karena itu,” lanjut Yuni, 
“menjaga hubungan baik dengan rekan kerja 
dan atasan menjadi nilai yang harus selalu 
dipegang.”

Pengalaman panjang dalam menempati 
berbagai posisi strategis baik di 
kementerian maupun BUMN membawa 
Yuni pada kesimpulan akan nilai-nilai 
yang harus dimiliki oleh seorang 
pemimpin. Menurut Yuni, pemimpin 
harus bisa dipercaya, mampu 
bekerja sama, saling menghargai, 
dan memiliki loyalitas terhadap negara. 
Yang tidak kalah penting, memanusiakan 
manusia sebab seseorang justru dinilai 
saat tak lagi menjabat.

“Saat kita menjabat, semua orang akan tunduk. Nilai 
kita justru terlihat setelah kita tidak lagi menjabat 
di sana. Jangan sampai kita berbuat sewenang-
wenang dan menilai bawahan secara tidak objektif 
saat kita berada di atas,” ujar peraih Master dari 
Oklahoma City University itu.

Nilai-nilai yang Yuni sebutkan senantiasa akan 
dibawanya di mana pun ia ditugaskan, termasuk saat 
ini, ketika ia menjabat sebagai Direktur Finance dan 
Human Capital ICON+. Perusahaan yang bergerak 
di bidang ICT ini sejatinya bukanlah hal asing bagi 
Yuni. Ia telah mengenal ICON+ ketika rekan kerjanya, 
Edwin Hidayat Abdullah ditunjuk sebagai Komisaris 
Utama dan Anindita Eka Wibisono sebagai Direktur 
Finance dan Human Capital ICON+. 

“Semakin mengenal ketika Kementerian BUMN 
menggunakan layanan internet dari ICON+. Saya 
justru mengenal ICON+ sebagai pengguna,” ujar Yuni 
seraya tertawa. 

Berada dalam jajaran top management, Yuni 
percaya, saat ini merupakan momentum yang tepat 
bagi ICON+ untuk merebut pasar. Kebijakan work 
from home yang meningkatkan kebutuhan akan 
layanan internet rumah menjadi jalan bagi ICON+ 
untuk melakukan penetrasi pasar. Kuncinya, menurut 

Yuni, adalah kepercayaan. Agar mendapat 
kepercayaan dari masyarakat, layanan yang 
dihadirkan ICON+ harus mampu memenuhi 
ekspektasi masyarakat dan pasar. 

Terkait pengelolaan keuangan yang menjadi 
salah satu ranah tanggung jawabnya, Yuni 

mengatakan akan lebih dulu berfokus 
pada cash flow perusahaan. 

Menurutnya, cash flow yang 
baik harus didukung oleh 

peningkatan penjualan. 
Sementara penjualan 

terbagi dua, cash dan 
piutang. Pemetaan 

pencairan piutang 
serta sistem administrasi 

merupakan langkah awal yang 
akan dilakukannya di ICON+. 

KUNCINYA: RAIH KEPERCAYAAN
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Ivan Cahya Permana, Plt. Direktur Enterprise Business

Tantangan telah mengadang di depan 
mata. Tapi, peluang, bukan sama sekali 
tidak ada.

Mengembangkan produk dan layanan yang 
berorientasi pada kepuasan serta kekayaan 

pengalaman pelanggan menjadi fokus Ivan Cahya 
Permana kala dipercaya sebagai Plt. Direktur Digital 
Solution and Business Development ICON+ pada 
2019 lalu. Mewujudkan ICON+ menjadi perusahaan 
ICT strategic partner menjadi harapan sekaligus 
impiannya sejak saat itu. 

“ICON+ kini memiliki formasi lengkap dengan enam 
direksi,” ujar Ivan, yang pada 26 Juni 2020 lalu 
mengampu tugas baru di ICON+ sebagai Plt. Direktur 
Enterprise Business. 

Memaknai semangat New Normal, New Optimism, 
New Spirit yang diembuskan PT PLN (Persero) pada 
masa Adaptasi Kebiasaan Baru ini, Ivan dengan 
direktorat barunya memandang masa depan ICON+, 
penuh dengan tantangan. 

Pria kelahiran Bandung, 1973, yang pernah 
dianugerahi Satyalencana Wira Karya atas 
kontribusinya terhadap negara ini mengatakan, 
menawarkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan 
pelanggan menjadi tantangan di masa new normal. 

Namun tantangan selalu menyimpan peluang. 
Dengan diberlakukannya sistem pendidikan jarak 
jauh dan sistem work from home, kebutuhan 
akan internet rumah di masa new normal justru 
meningkat dengan signifikan. Pergeseran segmen 
pelanggan yang dipicu oleh besarnya kebutuhan 
home internet menjadi peluang baru bagi ICON+.

Kebutuhan tersebut, lanjut Ivan, sederhananya bisa 
dilihat dari pelanggan listrik non subsidi yang saat 
ini mencapai 60 juta rumah. Dari jumlah tersebut, 
hanya sekitar 10 juta pelanggan yang telah memiliki 
internet di rumah. Besarnya kebutuhan akan internet 
rumah mendorong ICON+ untuk menghadirkan 
Stroomnet. 

Lebih jauh Ivan menerangkan, sebagai pemain baru 
di ranah retail, ICON+ tidak melupakan semangat 
sinergi yang digaungkan Kementerian Badan Usaha 
Milik Negara Republik Indonesia. Untuk itu ICON+ 
menggandeng sejumlah anak usaha PLN lain seperti 
PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PLN Tarakan) 
dan PT Haleyora Power. 

“Sinergi ini tidak hanya terbuka untuk entitas anak 
perusahaan PLN saja. Untuk layanan internet TV, 
kami bekerja sama dengan berbagai perusahaan,” 
terang Ivan.

Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi 
Bandung ini berharap hadirnya layanan Stroomnet 
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan 
internet rumah yang andal, terjangkau, dan 
unlimited. Meski masih membutuhkan proses yang 
cukup panjang, Ivan juga berharap, ke depannya 
segmen retail bisa menjadi penopang bisnis ICON+.

Untuk mencapai harapan tersebut, Ivan tak pernah 
bosan mengajak ICONers untuk selalu melampaui 
target yang telah ditetapkan perusahaan. Bagi 
Ivan, seperti halnya setiap orang, setiap ICONers, 
yang memiliki cita-cita, ICON+ 
pun memiliki impian untuk 
mewujudkan visi perusahaan.

Melampaui target, bagi Ivan, 
memang menjadi harapan 
manajemen ICON+ kepada 
ICONers. Namun menjaga 
keseimbangan hidup pun 
tak kalah penting untuk 
dilakukan. “Semakin 
tinggi posisi, semakin  
sulit untuk membagi 
waktu. Tapi keluarga 
merupakan hal 
penting dan 
berharga. Karena 
itu, saya sering 
mengatakan kepada 
ICONers untuk tetap 
menjaga keseimbangan 
hidup.”   

RUANG 
BERSINERGI
SELALU 
TERBUKA

FOKUS8



Layanan kepada pelanggan harus ditopang 
dengan tiga pilar yang menjadi dasar 
sebuah perusahaan, smart technology, 
smart process, dan smart people. 

Zulheldi, Plt. Direktur Service Excellence

Perjalanan karier Zulheldi yang kini menjabat 
sebagai Plt. Direktur Service Excellence ICON+, 

bermula sejak tahun 1968. Kala itu ia merupakan 
konsultan di Five Engineering Consultant. Kariernya 
kemudian berlanjut di PT Elektrindo Nusantara yang 
bergerak dalam bidang pabrik perangkat VSAT dan 
STO Telekomunikasi. Kemudian awal tahun 1990 
ia berkarya di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT 
Telkomsel, PT Patrakom, hingga Perum Peruri. Pria 
kelahiran Bukittinggi, 1959, ini sejak Februari 2018 
lalu berlabuh di ICON+, memangku jabatan Plt. 
Direktur Service Excellence.

Dengan pengalaman menekuni berbagai bidang 
pekerjaan, mulai dari teknik TTAC 

Satelit, jaringan FO dan wireless, 
perencanaan, jaringan fiber 
optic, hingga Auditor Keuangan, 
Zulheldi meyakini bahwa 
Operational Excellence kepada 
pelanggan setidaknya harus 

ditopang oleh tiga pilar, smart 
technology, smart process, 

dan smart people.

“ICON+ harus 
menciptakan smart 
koneksi, mulai dari last 
mile, akses, metro, 
backbone, hingga 
jaringan antar operator. 
Untuk itu ICON+ 
mengimplementasikan 
excellence : teknologi, 
proses, dan SDM yang 
mengoperasikannya,” 
ujar sarjana ITB ini.

Terkait smart technology, lanjut Zulheldi, perangkat 
yang digunakan harus up to date dan berstandar 
kelas dunia. Seluruh network management system 
harus terintegrasi serta didukung oleh aktivitas 
preventif dan recovery. 

Mengenai smart process, menurut Zulheldi, 
ICON+ harus patuh pada lifecycle technology 
dan memberikan jaminan sesuai dengan standar 
International Organization for Standardization 
(ISO) dan Service Level Agreement (SLA). Kepada 
pelanggan, jaminan yang diberikan berupa kepastian 
delivery layanan yang lebih cepat. 

“Sementara untuk smart people, SDM ICON+ 
harus tersertifikasi sesuai dengan bidang yang 
menjadi tanggung jawabnya dan update terhadap 
perkembangan teknologi,” jelas Zulheldi 

Zulheldi menambahkan, sebagai anak perusahaan 
PLN, ICON+ diharapkan oleh induk perusahaannya 
agar menjadi perusahaan berbasis green, customer 
experience, Innovasi, dan Lean. Untuk mencapai 
harapan tersebut, ICON+ harus mencari tahu 
kebutuhan, memonitor pengalaman pelanggan, 
dan mendalami apa yang tengah dihadapi oleh 
pelanggan. Dengan begitu, ICON+ tidak hanya 
dapat memenuhi, tetapi juga melampaui harapan 
pelanggan. 

Harapan lainnya yang dititipkan PLN kepada ICON+ 
berupa peningkatan revenue perusahaan pada 2024 
mendatang sebesar 10 persen dari revenue PLN. 
Pria yang mengenyam pendidikan Austronoutical 
Eng UCLA California dan Msc in Telematics University 
of Survey London, ini optimistis memandang 
target tersebut dan menganggap hal tersebut 
sebagai tantangan yang disematkan kepada ICON+. 
Kuncinya, menurutnya, harus ada business plan dan 
well-planning. 

“Kami juga selalu meng-encourage ICONers untuk 
berpikir bisnis, teamwork, efektif, efisien, customer 
experience, dan inovasi. Kalau semua ini bisa 
dilakukan, ICON+ akan menjadi perusahaan yang 
sehat dan bisa sustain,” terang Zulheldi.  

SAATNYA MELAMPAUI 
EKSPEKTASI
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ICON+ harus dapat memberikan 
pelayanan excellence sehingga 
mempermudah proses bisnis PLN.

Ignatius Rendroyoko, Plt. Direktur Electricity and Wholesale Business

Sempat ditugaskan sebagai GM SSU 
Ketenagalistrikan ICON+ pada 2018, peraih master 
kelistrikan dari Monash University, Australia, ini 
“pulang” kembali ke ICON+. Mengemban amanah 
baru sebagai Plt. Direktur Electricity and Wholesale 
Business ICON+.

Berkiprah cukup lama di PLN, Yoko tahu benar 
bagaimana cara ICON+ menjadi enabler bagi 
induk perusahaannya. Menurut Yoko, layanan dan 
kontribusi ICON+ kepada PLN terus meningkat, baik 
dari segi revenue maupun sistem. Sejumlah sistem 
telah diciptakan guna mempermudah proses bisnis 
PLN, seperti A2MRT, ACMT, P2ST dan AP2T. 

“Service excellence yang diberikan ICON+ nantinya 
tidak hanya mempermudah PLN dalam menangani 
pelanggan, tetapi juga mitra usaha seperti 
independent power producer (IPP) dan BUMD,” jelas 
Yoko. 

Terkait program prioritas Direktorat Electricity and 
Wholesale Business ICON+, Yoko menerangkan, 
ICON+ tengah berupaya mencapai performa 100 
persen keberhasilan baca untuk AMR, stand meter 
transaksi, dan implementasi enterprise asset 
management distribusi di seluruh regional PLN pada 
akhir tahun ini. 

“Dan untuk mendukung fokus PLN di dalam 
customer experience, kami juga mendukung untuk 
otomatisasi dispatch,” terang Yoko.

Bekerja bersama talenta-talenta muda ICON+, Yoko 
memandang para ICONers sebagai insan kreatif, 
inovatif, dan energik. Kepada para talenta muda ini 
Yoko menitipkan pesan bahwa ICON+ adalah milik 
para ICONers. 

“ICON+ akan menjadi warisan untuk Anda, menjadi 
tanggung jawab Anda. Karena itu, manfaatkan 
waktu untuk menambah pengalaman, keahlian, dan 
networking. Selalu tampilkan yang terbaik dari diri 
Anda,” pesan Yoko kepada ICONers.  

MENUNJUKKAN
PERFORMA EXCELLENCE

Nilai-nilai berharga yang dipetik dari perjalanan 
karier yang panjang tentu teramat banyak. 

Namun bila diminta untuk mengerucutkannya, 
Ignatius Rendroyoko akan merujuk pada prinsip yang 
ia pegang teguh sepanjang hidupnya. Yoko, demikian 
ia biasa disapa, mengatakan, prinsip tersebut ia 
simpulkan dengan “Prinsip 123”.

Prinsip pertama ialah selalu berpikir yang terbaik 
dan berusaha menjadi yang terbaik. Dengan prinsip 
ini, apa pun keadaannya seseorang harusnya tetap 
optimistis dan berpikir yang terbaik. Prinsip Kedua 
ialah selalu berpikir dua tingkat di atas. 

“Kalau saya seorang asisten manajer, saya akan 
menempatkan diri dengan berpikir layaknya seorang 

manajer bahkan general manajer. 
Sedangkan prinsip yang terakhir 
(ketiga), selalu berpikir tiga langkah 
ke depan,” ujar pria kelahiran 
Semarang pada 1970 ini.

Prinsip hidup yang dipegang 
sarjana Listrik dari Institut 

Teknologi Bandung ini 
merupakan intisari 

dari kekayaan akan 
pengalaman yang 

diperolehnya 
selama bekerja. 
Tercatat sebagai 
Management 
Trainee PLN 

pada 1995, karier 
Yoko terbilang 

moncer. Terakhir 
ia menempati posisi 

General Manager PLN 
Unit Induk Wilayah Nusa 
Tenggara Timur pada 2019. 
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Julita Indah, Plt. Direktur Digital Solution and Business Development

Membuka diri untuk terus belajar serta 
menerima saran menjadi cara Julita Indah 
menyikapi tugas barunya di ICON+.

BERSAMA 
MEMAJUKAN 
ICON+
Letupan semangat yang dipancarkan Ardian Cholid, 

Plt. Direktur Electricity and Wholesale Business 
ICON+ bertahun-tahun lalu, masih membekas dalam 
ingatan Julita Indah. Kepada Ardian, Julita kala itu 
mengatakan bila ada hal-hal yang sekiranya bisa 
ditanganinya, maka dengan senang hati ia akan 
meng-handle-nya. 

“Saya mengatakan hal tersebut karena ICON+ 
merupakan bagian dari PLN,” ujar perempuan 
kelahiran Jakarta pada 1970 itu. 

Berkiprah lebih dari dua dekade di PLN, Julita yang 
pernah meraih penghargaan dari Gubernur Lampung 
atas pencapaian menjaga ketahanan energi 
Provinsi Lampung serta upaya dalam mempercepat 
pertumbuhan ekonomi pada 2018 ini, menjalani 
beberapa pengalaman yang dirasa luar biasa 
menantang. 

Ia sempat berkeinginan mengundurkan diri dari 
jabatannya demi mendampingi putri sulungnya yang 
saat itu berkeinginan mengejar cita-cita masuk 
Fakultas Kedokteran. Tapi apa daya, di saat yang 
bersamaan Julita justru mendapat amanah baru 
yang lebih menantang dan merupakan keahlian baru, 
yakni Manager Senior Pengadaan. 

Pada posisi jabatan inilah ia sempat mempelajari 
pemahaman terkait dunia telekomunikasi, terutama 
pada saat ia harus mempelajari segala hal terkait 
pengadaan Transmisi Tegangan Ekstra Tinggi Jalur 
Utara Jawa, di mana telekomunikasi ini menjadi 
backbone SCADA telekomunikasi untuk sistem 
kontrol transmisi. 

Disampaikan oleh Julita, pembangunan aset 
PLN mulai dari transmisi hingga distribusi 
menunjukkan bahwa PLN telah menyiapkan diri 
untuk suatu jalur backbone yang kuat, sehingga 
sekarangnya backbone yang telah disiapkan tersebut 
dimanfaatkan secara maksimal oleh ICON+.  “Begitu 
pula kelak jika masuk teknologi baru 5G. 

Tak diragukan lagi, ICON+ harus terjun secara 
maksimal untuk memonetasi aset yang telah 
diberikan kewenangannya oleh PLN,” ucap Julita. 

Pengalaman lainnya ia perolah saat dipercaya 
sebagai General Manager. Saat itu Julita sempat 
membangun sistem informasi pelayanan bersama 
dengan timnya, di mana sistem ini sekarang telah 
dilakukan desain baru hingga dapat meng-cover 
sistem secara lebih besar, yakni ACMT. Begitu 
pula pada penugasan berikutnya sebagai EVP 
Pengembangan Produk PLN, saat dia harus belajar 
mengenal produk-produk baru di bidang teknologi 
informasi serta bisnis-bisnis turunan dari kelistrikan 
serta bisnis beyond kWh. 

Saat ini dalam penugasan barunya Julita melihat 
peta kekuatan ICON+ yaitu human resources 
dan sekaligus menggunakan kacamatanya saat 
menjadi end user di luar boundary ICON+. Julita 
pun optimistis ICON+ akan mampu menjadi besar 
dengan kekuatan tersebut. 

Tantangan ICON+ saat ini, menurut 
Julita, adalah menguatkan 
semangat UNITY di dalam tubuh 
ICON+. Dengan kekompakan, saling 
percaya, integritas, serta kerja 
keras, bukan tidak mungkin 
ICON+ akan menjadi rising 
business company di grup 
PLN. 

Sebagai new comers 
dalam dunia ICT, Julita 
meminta kepada 
seluruh ICONers 
untuk memberikan 
welcoming heart. Ia 
pun membuka pintu 
kepada semua ICONers 
untuk memberikan 
masukan, sharing 
ilmu, serta membangun 
kekompakan sehingga 
apa yang dicita-citakan 
bersama dapat terwujud.  
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BERTUMBUH 

DAN TERUS

BERTUMBUH

ICONers

ADRI RIZKIANA M

HANDY SETIANDI

PRATIWI DWI KURNIASTUTI

LAOGI MUSLIM

JULIARNOMO SARATHON

Plt. Supervisor Fasilitas & Supporting SBU Reg. Sumbagut ICON+

Plt. Spv. Pemeliharaan SBU Reg. Sumbagsel ICON+

Officer Administrasi Aktivasi SBU Reg. Jawa Bagian Tengah ICON+

Plt. Manager Kantor Perwakilan Riau dan Kep. Riau SBU Reg. Sumbagteng

Spv. Aktivasi Ketenagalistrikan 1 SBU Reg. Jakarta dan Banten ICON+

Indonesia sangat luas, banyak yang belum terjamah. Semua 
orang harus mendukung kegiatan operasional SBU dalam proses 

pembangunan dan pemeliharaan jaringan. Saya berharap ICON+ 
dapat menjadi perusahaan yang memberikan kontribusi nyata untuk 
Indonesia, terutama dalam hal pelayanan jaringan.

Selain produktif, kita juga perlu untuk selalu melakukan inovasi 
dalam maju bersama. ICON+ selalu berusaha menghadirkan inovasi 

agar terus berkembang, terlebih dengan pemanfaatan tiang ROW dan 
aset PLN yang tersebar di seluruh Indonesia. Bukan hal yang tidak 
mungkin untuk menjadikan ICON+ raja telekomunikasi dan IT di masa 
mendatang. 

ICON+ memiliki kesempatan besar menjadi provider internet ke seluruh 
penjuru Indonesia. Tak hanya layanan, ICON+ juga bisa mendukung 

kebutuhan para pengguna internet dari sisi aplikasi atau pun perangkat 
yang digunakan. 

Menurut saya, new normal untuk ICON+ adalah New Opportunity, New 
Solution, and New Momentum. Saat ini masyarakat membutuhkan 

konektivitas. Ini membangkitkan spirit baru dalam diri saya dan rekan-
rekan ICONers. The pessimist complains about the wind, the optimist 
expects the wind to change, the realist adjust the sails.

New spirit dan new optimism ialah mengubah pola mindset dan 
perilaku agar kita bisa tetap maksimal menyelesaikan pekerjaan 

dan menjalani hidup di era new normal. Besar sekali harapan saya pada 
ICON+.  Yang pertama ialah memaksimalkan proses bisnis dari hulu ke 
hilir yang bersinergi, powerful, dan user friendly. Kedua, memaksimalkan 
jaringan infrastruktur. 

Yuddy Setyo Wicaksono, Plt. Direktur Utama 
ICON+, dalam kesempatan Pisah Sambut Direksi 

ICON+ mengatakan, seluruh elemen yang ada di 
ICON+ sudah sepatutnya bergerak bersama-sama, 
all out bekerja untuk memberikan kontribusi terbaik 
bagi perusahaan. Dengan demikian, menurut Yuddy, 
apa yang menjadi cita-cita kita akan dapat tercapai. 
Singkatnya, spirit dan optimisme harus terus 
digalakkan. Lantas bagaimana para Ranger ICON+ 
memaknai spirit dan optimisme ini? Simak pendapat 
para Ranger di bawah ini.
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M. NURDIN PAMUNGKAS

M. HARDIANSYAH

RIZKI NOVITRI

BUYUNG FEBRIANSYAH  FASLA

PRATIWI ZALDY

FUAD KHAIRUL MUTTAQIN

Plt. Spv. Open Access & Retail Maintenance ICON+

Eng. Pemeliharaan & Aset SBU Reg. Kalimantan ICON+

Engineer Aktivasi SBU Reg. Jawa Bagian Barat ICON+

Spv. Pemeliharaan SBU Reg. Jawa Bagian Timur ICON+

Junior Officer Keuangan dan Fasilitas SBU Reg. Sulawesi dan IBT ICON+

Plt. Spv. Adm & Evaluasi Government

Dengan target dan harapan yang diinginkan Perusahaan, saya 
optimistis dalam 5 sampai 10 Tahun ke depan ICON+ dapat menjadi 

perusahaan jasa penyedia jaringan internet retail yang sangat besar 
dan Stroomnet menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Yang 
terpenting, semua lini di ICON+ harus berpikir customer oriented.

Saya yakin, 5-10 tahun mendatang ICON+ akan menjadi perusahaan 
yang jauh lebih besar dengan mengoptimalkan layanan bisnis 

cloud, IT services, digital services, Data Center, dan retail, sehingga 
visi ICON+ yakni menjadi perusahaan penyedia solusi TIK terkemuka 
di Ind onesia akan terwujud. Yang harus kita lakukan adalah cepat 
beradaptasi dengan pola hidup baru di new normal ini. 

Dengan target dan harapan yang diinginkan Perusahaan, saya 
optimistis dalam 5 sampai 10 Tahun ke depan ICON+ dapat menjadi 

perusahaan jasa penyedia jaringan internet retail yang sangat besar 
dan Stroomnet menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Yang 
terpenting, semua lini di ICON+ harus berpikir customer oriented.

Potensi bisnis saat ini bergeser ke arah digitalisasi. Ini merupakan 
peluang bagi ICON+. ICON+ memiliki banyak potensi terutama 

dalam hal infrastruktur. Hal ini berpeluang menjadikan ICON+ menjadi 
perusahaan yang besar. ICON+ bahkan bisa menjadi ujung tombak revenue 
di PLN Group karena ICON+ memiliki bisnis dan market yang lebih luas.

New optimism dan new spirit ialah semangat untuk selalu berpikiran 
positif meskipun dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Saya 

membayangkan 5-10 tahun mendatang, ICON+ akan menjadi perusahaan 
telekomunikasi yang dikenal masyarakat dengan keandalan jaringan dan 
service excellence-nya. 

Sebagai salah satu penyedia solusi ICT terbesar di Indonesia, ICON+ 
harus mampu mengambil peran lebih banyak dalam era new normal. 

Kita bisa memberikan beragam layanan yang variatif dan fleksibel sesuai 
dengan kebutuhan pelanggan bisnis maupun ritel. ICON+ bisa meraih 
market share yang lebih banyak lagi dengan melakukan kolaborasi-
kolaborasi atau kerja sama strategis dengan berbagai pihak. 
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ICON+ Raih 
Dua Penghargaan

Anugerah BUMN 2020

Iduladha, ICON+ 
Salurkan 1.130 Paket 
Daging Kurban

ICON+ kembali membuktikan dirinya di ajang 
Anugerah BUMN 2020. Pada perhelatan tahun 
ini, ICON+ meraih dua penghargaan sekaligus. 
Kedua penghargaan tersebut ialah Penghargaan 
Transformasi Organisasi Terbaik II untuk kategori 
Anak Perusahaan BUMN (Non Tbk) dan Penghargaan 
Inovasi Bisnis Terbaik II untuk kategori yang sama. 
Penghargaan diterima oleh Ivan Cahya Permana, 
Plt. Direktur Enterprise Business ICON+, di Jakarta, 
Kamis (9/7). Acara malam penghargaan sendiri 
berlangsung dengan mematuhi protokol kesehatan 
di tengah pandemi COVID-19. 

ICON+ bekerja sama dengan DKM Masjid Nurul 
Hikmah yang berlokasi di kantor ICON+ Gandul 
melakukan pemotongan dan pembagian hewan 
kurban, tepat pada Hari Raya Iduladha, 31 Juli 2020. 

Hadir dalam acara tersebut Plt. Direktur Digital 
Solution and Business Development ICON+ Julita 
Indah, yang didampingi oleh VP SBU Regional 
Jakarta & Banten Ajat Munajat, dan GM SBU Regional 
Sumatera Utara Firza Halim. 

Pada hari itu, ICON+ membagikan 1.130 paket 
daging kurban yang disalurkan untuk masyarakat 
di sekitar wilayah kantor ICON+, seperti Gandul, 
Cinere, Limo, Sawangan, Depok, Serang, Durentiga, 
Mampang, dan Cawang.  

Penghargaan di Anugerah BUMN sebelumnya pernah 
diterima ICON+ pada 2018 dan 2019 lalu. Ivan 
mengatakan, penghargaan ini akan menjadi bekal 
penting ICON+ untuk semakin mantap melangkah 
ke dunia enterprise yang lebih dinamis. “Tidak lupa, 
terima kasih untuk seluruh ICONers yang sudah 
mendukung ICON+ sehingga ICON+ mendapatkan 
dua penghargaan sekaligus,” ucap Ivan.  
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Everybody 
is a Marketers!

Sepanjang periode Juni-Juli 2020, ICONers di 
berbagai SBU Regional terjun langsung untuk 
memperkenalkan layanan terbaru ICON+, yakni 
internet broadband Stroomnet. Layanan ini 
merupakan bagian sumbangsih ICON+ untuk turut 
memeratakan kesempatan mengakses internet bagi 
masyarakat Indonesia. 

Kebutuhan akan akses internet, sebagai salah satu 
dampak dari kehadiran pandemi COVID-19, semakin 
dirasakan oleh masyarakat. ICON+ terus memacu 
diri untuk dapat menyediakan kebutuhan internet 
masyarakat ini. 

Seluruh kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan 
protokol pencegahan COVID-19.

Di ICON+ SBU Regional Kalimantan kegiatan untuk 
mengenalkan Stroomnet ini dilakukan dengan 
melibatkan hampir semua ICONers di SBU tersebut. 
Seluruh Bagian turun bersama ke rumah-rumah 
masyarakat, door to door, demi mengenalkan 
Stroomnet. 

Hal yang sama juga dilakukan oleh ICONers di SBU 
Regional Sulawesi dan Indonesia Bagian Timur 
(IBT). ICONers di SBU tersebut menyisiri rumah 
demi rumah demi memperkenalkan Stroomnet. Di 
Sulawesi, selain di Kota Makassar, Stroomnet juga 
akan dipasarkan di wilayah-wilayah lainnya seperti 
di Manado, Gorontalo, Palu, Mamuju, dan Kendari. 
“Penyediaan layanan internet Stroomnet merupakan 
bagian dari kiprah ICON+ dalam berkontribusi 
terhadap perkembangan telekomunikasi nasional, 
khususnya di Indonesia Bagian Timur,” ucap Iwan 
Sofyansory, GM ICON+ SBU Regional Sulawesi dan 
IBT. 

Demikian pula ICONers di SBU Regional Sumatera 
Bagian Utara, SBU Regional Sumatera Bagian 
Tengah, SBU Regional Sumatera Bagian Selatan, 
SBU Regional Jawa Bagian Barat, SBU Regional 
Jawa Bagian Tengah, SBU Regional Jawa Bagian 
Timur, serta SBU Regional Bali dan Nusa Tenggara. 

ICONers terjun langsung 
menghampiri masyarakat untuk 
memperkenalkan Stroomnet.

Jawa Bagian Barat

Bali dan Nusra Sulawesi dan IBT Sumatera Bagian SelatanKalimantan

Sumatera Bagian Tengah Sumatera Bagian Utara
Jawa Bagian Timur

Jawa Bagian Tengah
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Berwisata di Era New Normal

Berlibur menjadi salah satu cara 
untuk mengobati kejenuhan dan 
membangkitkan spirit di tengah 
perang melawan COVID-19. Syarat 
pentingnya: lakukan dengan 
mematuhi protokol kesehatan yang 
berlaku. Pastikan pula destinasi yang 
akan dikunjungi merupakan zona aman 
dengan selalu memeriksa statusnya di 
situs resmi Gugus Tugas COVID-19 
di https://covid19.go.id/peta-risiko.

AGAR 
REHAT
TETAP 
SEHAT

Pemerintah memang telah memberlakukan 
pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) di sejumlah sektor. Termasuk sektor 
pariwisata. Sejumlah tempat wisata sudah diizinkan 
untuk kembali beroperasi seiring dengan kehadiran 
era new normal. 

Tapi, tentu saja, seperti sektor-sektor lainnya, ada 
banyak protokol yang wajib dipatuhi oleh para 
pengelola tempat pariwisata, operator perjalanan, 
hingga oleh kita sebagai wisatawan. 

Protokol ini mutlak untuk dipatuhi, mengingat 
pandemi belum sepenuhnya sirna. Upaya Pemerintah 
dan kalangan medis dalam menghasilkan vaksin pun 
masih belum menemukan titik final. 

Lantas apa saja yang kira-kira berubah dan penting 
untuk kita perhatikan bila hendak berlibur?

Meski pembatasan sosial berskala besar (PSBB) 
sudah dilonggarkan, tidak berarti setiap orang bisa 
bebas pergi ke mana saja. Sejumlah daerah atau 
wilayah menerapkan syarat-syarat yang harus kita 
penuhi sebelum menuju ke sana. 

Beda moda transportasi, beda pula persyaratan 
yang harus dipenuhi. Pastikan kita memenuhi 
persyaratan-persyaratan yang diberlakukan. 
Masukkan hal ini ke dalam list rencana kita. Tidak 
lucu kan saat segalanya sudah siap, tapi kita gagal 
berangkat hanya karena ada persoalan perizinan 
yang tak tuntas?

Update pengetahuan kita mengenai 
persyaratan yang diwajibkan oleh operator 
transportasi (maskapai penerbangan, 
kapal laut, kereta api, atau bus). Masukkan 
hal ini ke dalam list rencana kita.

Tips
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Di tempat wisata, kemungkinan besar restoran 
dan kafe tidak lagi melayani makan di tempat 

atau dine-in seperti biasanya. Konsep take away, 
pesan antar, hingga drive thru akan menjadi budaya 
baru dalam perjalanan santap kuliner. Di era new 
normal ini, semua restoran dan kafe akan berlomba 
menawarkan makanan dengan standar kebersihan 
yang lebih tinggi.

Dalam menjamin kebersihan, keamanan, dan 
keselamatan para tamu pihak hotel pastinya 

akan menerapkan standar protokol kesehatan yang 
lebih ekstra. Semua tamu yang akan menginap akan 
diperiksa dan dicatat suhu tubuhnya. Tamu juga 
diwajibkan mengisi formulir pendaftaran dan wajib 
mencatat riwayat perjalanan. Kebiasaan sarapan 
prasmanan juga akan dihilangkan untuk memastikan 
bahwa tamu dan staf merasa aman dan terlindungi. 

Aturan ketat terkait penerapan protokol kesehatan 
juga akan diberlakukan di seluruh destinasi 

wisata di Indonesia. Di antaranya, membatasi arus 
masuk dan keluar, jam berkunjung, serta jumlah 
pengunjung agar tidak terjadi penumpukan di 
lokasi wisata. Semua karyawan yang bertugas juga 
harus dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti 
wajah masker, dan sarung tangan. Tidak menutup 
kemungkinan juga di beberapa destinasi wisata akan 
menerapkan penjualan tiket masuk secara daring 
dan sistem pembayaran nontunai. Hal ini bertujuan 
untuk meminimalkan terjadinya kontak langsung.

Penting bagi kita untuk mencari tahu 
informasi/review mengenai pelaksanaan 
protokol kesehatan dari hotel yang akan 
hendak kita tuju. Pilihlah hotel yang benar-
benar menerapkan protokol pencegahan 
COVID-19. Ingat, hotel itu seperti pengganti 
rumah kita selama kita melakukan 
perjalanan.

Agar rencana wisata tidak ambyar, 
pastikan kita mengetahui persyaratan 
tempat wisata yang hendak kita tuju. Mulai 
dari pembatasan usia, jam berkunjung, 
dan protokol kesehatan penting lainnya.  

Tips

Tips

Cek review dari situs atau aplikasi penyedia review 
restoran. Jika ragu, lebih baik tinggalkan. Jangan 
sungkan juga untuk melihat bagaimana proses 
penyajian dan pelayanan suatu restoran. Bila dirasa 
tidak mengindahkan protokol pencegahan COVID-19, 
lebih baik pilih tempat lain.

Tips
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PERUBAHAN ITU 
BIASA SAJA
Grup musik Efek Rumah Kaca, dalam salah satu lagunya 
menuliskan kalau “jatuh cinta itu biasa saja”. Sebenarnya, 
kita pun bisa mengatakan, “perubahan itu biasa saja”.

Iya, tidak ada yang istimewa dari perubahan. Ia, 
perubahan tersebut, selalu terjadi kapan saja. Dari 
dulu hingga sekarang. Ada kalimat yang kini sudah 
menjadi klise untuk menggambarkan ini: satu-
satunya yang tidak berubah ialah perubahan itu 
sendiri. 

Jadi, sudah sepatutnya kita bersikap biasa saja 
terhadap perubahan. Tidak menganggap bahwa hal 
tersebut adalah hal yang luar biasa. Tidak terkejut 
atau bahkan tidak perlu merasa takut. Karena, sekali 
lagi, setiap hal toh akan mengalami perubahan. 

Hari ini, nyaris setengah tahun sejak pandemi 
menyeruak, cara hidup umat manusia mengalami 
perubahan besar-besaran. Dalam banyak hal, mulai 
dari cara bekerja, cara sekolah, cara bersilaturahmi, 
berubah dengan mengadopsi protokol kesehatan 
agar kita tak terkena pagebluk yang menyebalkan ini. 

Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan ialah 
menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). 
Dibilang satu-satunya karena, jika kita merujuk pada 
teori Evolusi yang dicetuskan Charles Darwin, mereka 
yang sigap beradaptasilah yang akan tampil sebagai 
penyintas dari pandemi ini.

Melawan arus besar perubahan ini justru berpotensi 
menjerumuskan kita ke dalam situasi pelik pandemi 
yang tak berkesudahan. 

Langkah berikutnya setelah kita mampu bersikap 
adaptif ialah dengan mengeset ulang apa yang 
menjadi tujuan kita. Dari sini kita bisa menyusun 
ragam rencana dan skenario untuk kita jalankan 
di era baru ini. Tentu saja, spirit dan optimisme 
untuk keluar menjadi penyintas atau survivor harus 
menjadi landasan utamanya. 

Pada halaman-halaman sejarah terdahulu, kita juga 
dapat mengetahui justru hal-hal besar kerap lahir 
dari situasi keterbatasan. Para pencetusnya ialah 
mereka yang menolak tunduk dari krisis yang terjadi. 
Alih-alih berlari menghindari kerumitan, mereka 
memilih beradaptasi, bermimpi, dan kemudian 
bekerja keras untuk melahirkan hal-hal hebat di 
tengah krisis. 

Jadi, selamat merayakan perubahan dan selamat 
untuk mengobarkan optimisme.
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Resensi Film

Perkawinan internet dan televisi telah mengubah 
cara kita menonton televisi. Tanpa harus menunggu 
penayangan serial yang hanya ditayangkan setiap 
minggunya oleh stasiun televisi, kita bisa menonton 
tanpa henti melalui layanan Netflix, Iflix, Viu, Vidio, 
dan Hulu. Dengan bermodalkan koneksi internet 
dan perangkat seperti ponsel, laptop, dan televisi, 

Kita seringkali merasa telah mengenal benar orang terdekat kita. Tapi 
ketika menelusuri satu per satu jejak digital, kita terkejut sekaligus tersadar 
bahwa tak benar-benar mengenal mereka. Begitulah yang dirasakan David 
Kim (John Cho) ketika mencari tahu keberadaan putrinya, Margot, yang 
menghilang dengan menelusuri jejak digital. Ia yang semula menganggap 
putrinya baik-baik saja, dari internet, ia menemukan kenyataan bahwa 
putrinya sedang tidak baik-baik saja. Dari media sosial, David mencari dan 
menghubungi satu per satu teman Margot lalu menemukan lokasi yang kerap 
dikunjungi putrinya. 

Tingkah Snowden yang menutup kamera laptop dengan selotip membuat 
kekasihnya, Lindsay Mills, khawatir. Namun Snowden tahu, bahwa hanya 
melalui kamera laptop, kehidupan pribadinya dapat diakses dan diawasi. Film 
besutan sutradara Oliver Stone ini merupakan film biografi yang berkisah 
tentang Edward Snowden, seorang prajurit yang beralih profesi sebagai ahli 
komputer intelejen CIA dan NSA. Snowden menjadi buronan dan dianggap 
sebagai pengkhianat negara setelah membocorkan ribuan dokumen kepada 
media mengenai berbagai program pengawasan global yang digunakan NSA 
untuk memata-matai dan menyadap ponsel masyarakat di seluruh dunia. 

Searching

Snowden

Film-film Bertemakan

berbagai konten audiovisual bisa kita nikmati di 
mana saja dan kapan saja. 

Internet, yang telah mengubah cara kita menonton 
film, juga menarik para sineas untuk mengangkat 
tema tersebut dalam film garapan mereka. Berikut 
di antaranya.

Tak ada sistem yang aman, begitulah keyakinan Benjamin, tokoh utama film 
Who Am I: No System Is Safe. Tergila-gila dengan komputer, internet, dan 
berharap menjadi superhero sejak kecil, Benjamin mewujudkan impiannya 
di dunia maya dan menjadi hacker paling diburu di Eropa. Film Garapan 
sutradara Baran Bo Odar ini menggambarkan kehidupan para hacker atau 
peretas siber yang anonim dan misterius. Film ini bisa menjadi pembuka 
untuk lebih mengenal peradaban dunia internet, yang berisi kejahatan, intrik, 
kebohongan, dan muslihat yang terorganisir

Who Am I: No System Is Safe



Gas Terus, Sob!
Banyak peneliti telah menyimpulkan manfaat 
bersikap optimistis. Mulai dari ketahanan 
dan kesehatan tubuh yang kuat hingga umur 
yang panjang. Dalam dunia bekerja, bersikap 
optimistis juga menjadikan hari-hari menjadi 
jauh lebih produktif. Ada banyak cara memupuk 
sikap optimistis. Ini di antaranya.

 
Selalu ada dua sisi dalam setiap hal. Hanya 
memandang sisi yang buruk akan menjadikan 
pikiran kita menjadi negatif. Jangan pernah lupa 
untuk berpikir positif. Ini juga memacu kita untuk 
terus bersemangat menjalani apa pun. 

Batasi Pergaulan dengan  
Toxic People

Perbanyak Bersyukur

Berpikir positif

Bermimpilah

Fokus pada Masa Depan

Selalu saja ada orang yang, ya barangkali tanpa 
sengaja, merusak aura optimisme kita. Kalau 
sudah begini, lebih baik jaga jarak dan pilih-pilih 
apa yang mau kita dengar.

Banyak karunia dan nikmat yang telah kita terima. 
Bisa menghitungnya?

Berani untuk bermimpi. Tulis dan dokumentasikan 
dengan baik mimpi-mimpi kita. Hanya segelintir 
hal di dunia ini yang statusnya tidak mungkin. 
Sisanya, mungkin-mungkin saja.

Yang lalu biar berlalu, Gan. Jadikan pelajaran 
penting saja. Kita tatap esok hari :’)

Positive thinking
Aje Bro...

Kuy Nic.. Kite 
Gitaran

Aduh sob...
ntar dulu dah 

daedline 
numpuk nih
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