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Stroomnet merupakan layanan internet 
broadband dan internet broadband + TV 

dengan jaringan fiber optik yang andal. Hari 
ini Stroomnet telah hadir di Jabodetabek, 
Jawa – Bali, Sumatera, dan wilayah Indonesia 
bagian Timur. 

Untuk cek coverage area dan berlangganan 
silakan kunjungi: stroomnet.id

Mengapa Memilih Stroomnet?

Internet 
untuk Semua

MENEMBUS BATAS
UNTUK INDONESIA

Reliable
Keandalan layanan dan jaringan 
Stroomnet siap mendukung 
berbagai kebutuhan di dunia maya.

Unlimited
Layanan internet yang tidak 
dibatasi kuota dan akses bebas 
untuk seluruh keluarga.

Affordable
Harga terjangkau untuk semua 
kalangan.



Tepat pada 3 Oktober 2020 lalu ICON+ genap berusia 20 tahun. Dua 
dekade. Sebuah usia yang tak lagi bisa dibilang remaja. Sebagai 

sebuah badan usaha, di usianya yang seperti saat ini ICON+ tentu telah 
mengalami dan melewati banyak hal. Semua hal tersebut, tentu layak 
mendapat tempat di buku catatan kita. 

Selayaknya perayaan hari jadi, pada 5 Oktober 2020 lalu, hari di mana 
ICONers memperingati HUT ICON+ ke-20, kita kembali menengok ke 
belakang. Rentetan perjalanan yang memberi kita banyak pelajaran 
dan menjadi suntikan semangat. Misalnya, kita mengingat kembali 
bagaimana para ICONers mengenalkan ICON+ kepada segmen 
pelanggan publik (Enterprise) dan membangun kepercayaan pelanggan 
dalam memberikan solusi-solusi ICT untuk segmen ketenagalistrikan.  

Hari ini ICON+ telah berusia 20 tahun. Sebuah usia yang kerap diidentikkan dengan keenergikan. Tak salah 
bila kemudian pada saat perayaan sederhana HUT ke-20, ICON+ mengambil tema Beyond The Limit. Sebuah 
cerminan semangat ICONers yang siap dalam menghadapi tantangan dan sigap melihat peluang. Semangat 
ICONers untuk menjadi insan muda yang kreatif, solutif, dan inovatif dalam memberikan karya terbaik menjadi 
kebanggaan Indonesia. 

Kita sepenuhnya percaya, dengan segala kekuatan yang ICON+ miliki, mulai dari aset infrastruktur yang 
terbentang, ragam fasilitas yang ada, serta talenta-talenta yang luar biasa dari ICONers, ICON+ bisa tumbuh lebih 
besar lagi. Lebih dari itu, ICON+ juga akan mampu berkontribusi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Selamat ulang tahun, ICON+. Selamat ulang tahun, ICONers. 
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Bara Spirit
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Dua Dekade 
Mendobrak Batas
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Internet untuk Semua
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Semangat Beyond The Limit terpancar kuat 
pada acara puncak perayaan HUT ke-20 

ICON+ yang berlangsung di Aula Kantor ICON+, 
Mampang, Jakarta. Acara yang berlangsung dengan 
menerapkan protokol kesehatan ini dihadiri oleh 
seluruh jajaran Direksi ICON+, serta disiarkan secara 
langsung melalui video conference ke seluruh 
Kantor SBU dan Kantor Perwakilan ICON+ di seluruh 
Indonesia, serta ke para undangan. 

“Beyond The Limit” menjadi tema yang dipilih 
ICON+ pada perayaan HUT kali ini. Tema tersebut, 
sebagaimana diungkapkan oleh Plt. Direktur Utama 
ICON+ Yuddy Setyo Wicaksono, menjadi cerminan 
bagi semangat ICONers yang selalu siap menghadapi 
tantangan, sekaligus sigap melihat peluang. 
Semangat ICONers untuk menjadi insan muda yang 
kreatif, solutif, dan inovatif dalam memberikan karya 
terbaiknya.

20 Tahun ICON+

Peringatan Hari Ulang Tahun ICON+ yang ke-20 dilaksanakan di tengah situasi 
pandemi. Berbagai batasan yang ada karena pandemi, tak menyurutkan tekad 
ICON+ untuk menggelorakan “Beyond The Limit”. Membangkitkan spirit baru 
untuk memberikan yang terbaik demi Indonesia.
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Dengan spirit seperti ini, Yuddy mengatakan, ICON+ 
memantapkan dirinya sebagai “Perusahaan ICT yang 
memberikan layanan solusi optimal sesuai kebutuhan 
pelanggan, menggunakan teknologi terkini berbasis 
infrastruktur fiber optik yang andal, dan menjangkau 
semua kalangan di pelosok Nusantara.”

Sebagai perusahaan ICT yang andal, Yuddy juga 
mengatakan ICON+ menempatkan dirinya sebagai 
“Sahabat solusi bagi pelanggan”. Dengan posisinya 
ini, ICON+ tidak hanya menjadikan dirinya sebagai 
penyedia layanan, tetapi juga mampu melampaui 
ekspektasi para pelanggannya. 

“Dengan melampaui ekspektasi 
pelanggan inilah kita akan dicintai 
oleh pelanggan, dan cinta 
dari pelanggan inilah yang 
menyemangati kita memilih 
untuk peduli ketimbang bersikap 
masa bodoh kepada perusahaan 

ini, mencintai perusahaan tempat 
di mana kita memperoleh untuk 
kehidupan sehari-hari, yang kita 

jaga keberlangsungannya,” 
tutur Yuddy. 

Garda Depan Transformasi Digital

Spirit “Beyond The Limit”, menurut Yuddy, 
merupakan bentuk semangat ICONers untuk 
menembus batas dan untuk memiliki mentalitas 
melampaui target. Terkait hal tersebut, Yuddy 
mengajak ICONers untuk mengedepankan 
pertanyaan “Bagaimana?” dan bukannya “Mengapa” 
tatkala target diberikan. 

“Setiap kali kita diberikan target, maka mental 
yang harus dibangun adalah ‘bagaimana caranya 
melampaui target?’, bukan mindset ‘why?’, tetapi 
‘how?’” ujar Yuddy. Dengan mentalitas semacam 
itu, Yuddy yakin kita tak akan pernah gentar untuk 
memenuhi apa pun target yang diberikan. 

Hasilnya memang membuat bangga. Perjalanan 
ICON+ hingga usianya yang ke-20 tahun ini, telah 
membuktikan ICON+ sebagai Information and 
Communication Technology (ICT) Driver dalam 
transformasi digital bisnis PT PLN (Persero), 
selaku holding ICON+. Ke depan, peran ini akan 
semakin meluas seiring dengan Transformasi PLN 
dan peluang pasar akan kebutuhan koneksi yang 
mendukung transformasi digital indonesia. 

Yuddy mengatakan, sebagaimana listrik, masyarakat 
Indonesia juga memiliki kebutuhan yang tinggi 
akan konektivitas demi dapat selalu terhubung dan 
berkomunikasi. Sebagaimana listrik pula konektivitas 
tersebut sudah sepatutnya dapat menjangkau 
seluruh masyarakat di berbagai pelosok Tanah Air. 

“Digital akan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam 
kehidupan ekonomi dan sosial. Tidak ada lagi batas 
antara fisik dan maya. ICON+ harus menjadi salah 
satu yang dapat mengambil peran terdepan dalam 
perubahan ini,” tutur Yuddy. 

Apa yang disampaikan oleh Yuddy disambut positif 
oleh Gong Matua Hasibuan, Komisaris Utama ICON+. 

        Dengan melampaui ekspektasi 
pelanggan inilah kita akan dicintai oleh 
pelanggan, dan cinta dari pelanggan 
inilah yang menyemangati kita.

YUDDY SETYO WICAKSONO
Plt. Direktur Utama ICON+
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Hari ini, menurut Gong, transformasi digital terus 
mengalami percepatan. Kondisi pandemi semakin 
“memaksa” banyak pihak untuk mau tidak mau 
menggunakan ragam layanan digital. “Teknologi 
informasi kini telah menjadi bagian hidup sehari-
hari, bukan hanya bagi mereka yang di perkotaan, 
tetapi juga bahkan di pedesaan,” tutur Gong. 

Gong mengatakan, di situasi seperti inilah ICON+ 
selaku perusahaan ICT yang memiliki potensi luar 
biasa, yang memiliki jaringan yang terdistribusi luas, 
“Dari puncak bukit sampai ke bibir pantai, dari pusat 
Ibu Kota sampai ke pelosok negeri,” bisa memberikan 
kontribusi terbaiknya untuk konektivitas di Indonesia. 
“Bisa, saya yakin itu bisa,” ucap Gong. 

Hari ini, Gong menilai ICON+ telah menjelma menjadi 
perusahaan terkemuka di sektor ICT. “ICON+ hari ini 
mulai disegani di sektor ini karena ICON+ memiliki 
potensi yang cukup besar dan bisa lebih besar lagi,” 
ucap Gong. 

ICON+ hari ini mulai disegani di sektor 
ini karena ICON+ memiliki potensi yang 
cukup besar dan bisa lebih besar lagi

GONG MATUA HASIBUAN
Komisaris Utama ICON+

Mewujudkan Visi dengan AKHLAK

Momentum perayaan HUT ke-20 ICON+ hari itu 
semakin istimewa dengan kehadiran sejumlah 
mantan pejabat senior. Dari jajaran Dewan Komisaris 
terdahulu hadir di antaranya Bambang Waskito, 
Aswani S. Umar, Harry Jaya Pahlawan, 
Gumilang Hardja Kusuma, Muhardjono, 
Bambang Adiwinarso, Moestafa Nadjib, 
Agoes Triboesono, dan Sjahroel Samin. 

Sementara dari jajaran Direksi terdahulu,
di antaranya hadir Waluyo Nugroho, Demdem R. Sukada, 
Muljo Adji, M. Buldansyah, Ritme Aulia, Iwan Purwana, 
Saibun, Maria Sri Julianti, Ardian Cholid, dan
Anindita Eka Wibisono. 

Secara bergantian, para pemimpin pendahulu ICON+ 
menyampaikan ucapan selamat dan harapan terbaiknya 
untuk ICON+. Yuddy sendiri secara khusus menyampaikan 
ucapan terima kasih atas seluruh perhatian, bimbingan, 
dan harapan-harapan terbaik yang disampaikan oleh 
para pendahulu ICON+. “(Kesuksesan ICON+) hal itu tentu 
tak terlepas dari upaya dan kepemimpinan pendahulu-
pendahulu kami, yang pada kesempatan ini berkenan 
hadir bersama kita untuk memberikan semangat kepada 
ICONers,” tutur Yuddy. 

Ucapan selamat juga datang dari sejumlah stakeholders 
ICON+. Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI, menyampaikan 
ucapan selamat dan harapan melalui rekaman video agar 
ICON+ pada usianya saat ini bisa melakukan langkah 
baru untuk perubahan sehingga menembus batas hingga 
dapat menjadi kebanggaan Indonesia. Sementara dari 
jajaran Kabinet Pemerintahan, turut memberikan ucapan 
dan harapan di antaranya Menko Perekonomian Airlangga 
Hartarto, Menteri Kominfo Johnny G. Plate, dan Menteri 
BUMN Erick Thohir. “Harapan saya ICON+ bisa menjawab 
kebutuhan solusi teknologi informasi dan komunikasi. 
Jangan lupa juga untuk aktif berkolaborasi agar bisa terus 
berkembang. Sukses dan tetap jaga AKHLAK,” ucap
Erick Thohir. 

Terkait AKHLAK, di akhir sambutannya, Yuddy 
mengatakan, jajaran Direksi dan ICONers di seluruh 
Indonesia siap untuk bersama-sama berlari menembus 
batas mewujudkan visi ICON+, dengan core value 
AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, 
dan Kolaboratif). “Value tersebut tercermin dalam 
penampilan, sikap, dan tindakan seluruh ICONers untuk 
menjadikan ICON+ (bertransformasi) dari kapal feri 
menjadi kapal pesiar,” ucap Yuddy. 

Dengan menembus batas, ICON+ tak hanya akan 
mencatatkan angka 20 tahun. Tetapi juga prestasi yang 
melampaui setiap target.   
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“Kita jangan pernah punya pikiran jalan
di tempat,” ungkap Firza Halim, Plt.GM SBU 
Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) 
ICON+, saat diminta pesan-pesannya untuk 
seluruh ICONers. Firza melanjutkan, hari ini kita 
dituntut untuk dapat berlari kencang dan memiliki 
mental yang siap belajar apa pun. 
ICON+ hari ini, Firza katakan, telah jauh berbeda 
dengan ICON+ 10-20 tahun lalu, di mana dari segi 
organisasi maupun pertumbuhan ICON+ jauh lebih 
kuat. “Kekuatan ini yang harus kita jaga, harus 
kita bangun untuk mencapai target yang telah 
ditetapkan oleh Perusahaan,” lanjutnya. 

Firza pun telah meminta jajaran SBU Regional 
Sumbagut untuk bersiap melakukan transformasi 
besar-besaran di segala hal. “Mulai dari 
transformasi pola kerja, pencapaian target yang 
memang beyond the limit, apa lagi sekarang kita 
punya Stroomnet,” ujarnya. 

Meski mendapat target yang terbilang besar, 
SBU Sumbagut tetap optimistis akan mampu 
memenuhi dan bahkan melampaui target 
tersebut. Untuk itu ia berharap agar seluruh 
ICONers memiliki jiwa leader. “Baik mereka yang 
duduk di struktural, sebagai Manager, Supervisor, 
GM, VP, bukan jabatannya yang penting, tetapi jiwa 
leader-nya yang kuat. Dengan jiwa leader yang 
kuat, kita bisa melakukan apa pun,” ucapnya. 

Transformasi
di Segala Hal

SBU Regional 
Sumatera 
Bagian Utara

Bara Spirit 
di SBU Regional

ICONers di seluruh Indonesia menyatakan 
siap untuk “Beyond the Limit”. Optimisme 
menembus batas untuk Indonesia, terus 
menyala.

“Kami selalu tekankan ke teman-teman 
di ICON+ SBU Regional Sumatera Bagian 
Tengah (Sumbagteng) untuk membuat legacy 
bagaimana sebanyak mungkin kita bermanfaat ke 
masyarakat,” ucap Widi Kristiawan, Plt. GM SBU 
Regional Sumbagteng ICON+. 

Menurut Widi, spirit tersebutlah yang kini 
coba dibangun SBU Regional Sumbagteng, 
yakni berpikir lebih dari sekadar target. Terkait 
Stroomnet, misalnya. Widi mengatakan, sebagai 
produk baru ICON+, setiap SBU memiliki target 
untuk memasarkan Stroomnet sebesar-besarnya. 
Target tersebut diterjemahkan oleh SBU Regional 
Sumbagteng sebagai upaya bagaimana ICON+ 
bisa hadir membantu banyak orang dengan 
menghadirkan konektivitas yang terjangkau. 

Widi katakan, saat ia terjun langsung ke 
masyarakat, ia mendapat banyak sekali 
masyarakat yang berterima kasih karena kini 
rumah mereka memiliki Stroomnet, terlebih di 
masa pandemi. 

“Beban mereka berkurang. Biasanya mereka 
membeli pulsa untuk lima orang itu Rp250 ribu. 
Kini dengan Stroomnet cukup dengan Rp100 
ribu atau bisa lebih murah lagi. Mereka berterima 
kasih. Kebanggaan saya sebetulnya kalau 
melihat hal-hal seperti itu. Penghargaan adalah 
bonus, tapi kebahagiaan kami ialah bagaimana 
merasakan kenikmatan atau rasa syukurnya 
mereka terhadap informasi yang mereka dapat 
dengan cepat dan lebih baik,” ujarnya. 

Sebanyak Mungkin 
Bermanfaat untuk 
Masyarakat

SBU Regional 
Sumatera 
Bagian Tengah
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New Spirit 2.0 membawa gelombang semangat 
baru ke seluruh ICONers di berbagai SBU di 
Tanah Air. Termasuk SBU Regional Sumatera 
Bagian Selatan. Enrico H. Batubara, GM SBU 
Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), 
mengatakan spirit tersebut diterjemahkan 
sebagai semangat untuk mewujudkan operational 
excellence. Hal tersebut tentu bukan sekadar 
slogan. Banyak hal yang harus berubah dan 
ditunjukkan. “Kultur, paradigma berpikir, atau 
mungkin dari hal-hal paling sederhana, harus 
diniatkan untuk mewujudkan operational 
excellence,” tutur Enrico. 

Salah satu yang saat ini SBU Regional Sumbagsel 
lakukan ialah menjalankan paradigma preemptive 
atau pencegahan. “Mulai dari hal-hal kecil, seperti 
disiplin mengecek baterai, membuat prioritas 
kabel-kabel yang umurnya sudah lebih dari 10 
tahun, membuat urutan (based on health index) 
sehingga nanti tahu ruas mana yang harus 
diremajakan terlebih dahulu, membuat kajian-
kajian. Kata kuncinya adalah preemptive,” tutur 
Enrico. 

Langkah penting lainnya yang dilakukan di SBU 
Regional Sumbagsel (yang juga menjadi dasar 
kajian preemptive) ialah melakukan segala hal 
dengan pengukuran yang jelas. “Tidak ada proses 
yang tidak diukur. Apalagi selama delapan bulan 
ini kita mengadopsi 4DX. Penekanannya ada pada 
pengukuran, penentuan lead measure. Dimulailah 
berpikir kritis mengenai Wildly Important Goal 
(WIG). Setiap Jumat, semua sendi-sendi yang 
telah diukur akan dipantau pada WIG Session 1 
Up,” ujarnya. 

Enrico mengatakan, dengan spirit yang seperti itu, 
bukan tidak mungkin apa yang menjadi visi ICON+, 
yakni menjadi penyedia solusi TIK terkemuka 
di Indonesia, bisa terwujud. Dengan demikian, 
ICON+ juga bisa lebih banyak lagi berkontribusi 
kepada negara dan masyarakat, dimulai dari 
pembangunan jalur karier yang lebih luas bagi 
internal ICONers. 

Saatnya
Preemptive”

SBU Regional 
Sumatera 
Bagian Selatan

SBU Regional
Jakarta dan 
Banten

Memasuki usianya yang ke-20 tahun, ada 
begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. 
Hari ini, transformasi digital dan perkembangan 
teknologi digital berkembang dengan sangat 
cepat. Hal ini tentu harus disikapi dengan 
sangat baik oleh ICONers. Sebagai perusahaan 
yang telah berusia 20 tahun, mampu matang 
dalam bersikap, tepat dalam melangkah, serta 
tenang dalam menghadapi masalah, menjadi 
kunci yang penting untuk dapat terus survive 
dan bahkan bertumbuh lebih kuat lagi.

GM SBU Regional Jakarta dan Banten ICON+ 
Ajat Munajat, mengatakan, yang paling penting 
untuk dilakukan ICONers saat ini ada dua hal. 
“Pertama, berusaha mentransformasikan 
diri sendiri agar mudah beradaptasi dengan 
lingkungan bisnis TIK yang sangat dinamis; dan 
kedua, mentransfer seluruh pengalaman yang 
dimiliki sehingga bisa dimanfaatkan oleh para 
penerus ICON+,” ujarnya. 

ICON+, menurut Ajat, dalam perjalanannya 
selama 20 tahun terakhir ini telah mengalami 
beberapa kali perubahan atau transformasi. 
Mulai dari yang hanya memanfaatkan teknologi 
telekomunikasi hingga memanfaatkan 
teknologi informasi sehingga bisa 
memodernisasikan PLN dengan ragam 
teknologi digital dan mobile apps. 

Peran ini dipercaya akan semakin meluas lagi 
di masa yang akan datang, dengan stakeholder 
yang juga jauh lebih luas lagi. Untuk itu 
Ajat meminta agar ICONers tidak gampang 
menyerah dalam mencapai tujuan yang dicita-
citakan, meskipun berbagai tantangan datang 
mengadang. 

Gesit dan Adaptif
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Wahyu Haris Kusuma Atmaja, GM Regional 
Jawa Bagian Barat ICON+, mengatakan usia 
ICON+ yang genap dua dekade pada tahun ini 
merupakan fase perkembangan kematangan 
bagi suatu perusahaan. Di ICON+, hal tersebut 
ditandai dengan semakin banyak tersedianya 
layanan yang menjadi andalan, pemenuhan 
SLA yang semakin membaik, serta berjalannya 
berbagai inisiatif baru demi meningkatkan 
daya saing yang siap menjadi layanan andalan 
berikutnya. 

“Khusus untuk SBU Regional Jawa Bagian 
Barat, usia 20 tahun kami maknai sebagai 
era untuk menjalankan inisiatif baru dan 
layanan andalan tersebut dengan lebih energik, 
kolaboratif, dan smart sehingga manfaat yang 
dirasakan pelanggan dapat lebih andal dan 
lancar,” ucap Wahyu Haris. 

Di SBU yang ia pimpin, Wahyu mengatakan New 
Spirit 2.0 diimplementasikan dalam berbagai 
tindakan dan sikap, misalnya sikap energik 
dalam menjalankan aktivitas mendukung 
lead measure sebagai ukuran usaha yang 
dilakukan melalui metode 4dx, kemudian 
kolaboratif dengan memadukan aktivitas tim 
pembangunan dan aktivasi dengan kriteria tim 
operasional. 

Dengan hal-hal tersebut, SBU Jawa Bagian 
Barat berharap berbagai inisiatif yang ICON+ 
lakukan dapat semakin meningkatkan 
keandalan dan keunggulan layanan sertai 
kepuasan pelanggan. 

“Di SBU Regional Jawa Bagian Tengah, usia 20 
tahun ini kami maknai bahwa kami telah menjadi 
lirikan masyarakat dalam hal keanggunannya, baik 
dalam hal menjalankan bisnis maupun bagaimana 
menjalankan peran di masyarakat secara luas,” 
ungkap Hendrik Permajaya, Plt. GM SBU Regional 
Jawa Bagian Tengah ICON+. 

Di Jawa Bagian Tengah, ICON+ telah berupaya 
untuk memberikan produk dan layanan yang 
melebihi ekspektasi pelanggan. Kini, memasuki 
era The New Spirit 2.0, spirit memberikan yang 
terbaik itu dilipatgandakan. “Melakukan dua kali 
effort untuk menjalankan amanah, yakni lebih 
keras, lebih cerdas, lebih pantang menyerah, dan 
lebih banyak berdoa,” ucpanya. Di era ini pula 
menurut Hendrik SBU Regional Jawa Bagian 
Tengah lebih banyak bersinergi dengan banyak 
pihak, baik internal maupun eksternal, demi 
mencapai tujuan bersama. 

Mewakili rekan-rekan ICONers SBU Regional Jawa 
Bagian Tengah, Hendrik berharap agar hari ini 
dan ke depannya ICON+ akan menjadi lebih solid, 
inovatif, implementatif, dan semakin bersinar. 

Fase Perkembangan 
Menuju Kematangan

Lebih Erat 
Menggenggam Amanah

SBU Regional 
Jawa Bagian
Barat

SBU Regional 
Jawa Bagian 
Tengah
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“Seratus tahun lalu ICON+ belum lahir, insyaallah 
seratus tahun yang akan datang ICON+ akan tetap 
ada dan menjadi perusahaan yang disegani di 
dunia.” Demikian harapan yang disampaikan oleh 
Agus Widya Santoso, Plt. GM SBU Regional Jawa 
Bagian Timur ICON+ pada saat memperingati HUT 
ke-20 ICON+. 

Agus mengatakan, sebagaimana manusia 
bertumbuh dan berkembang, usia 20 tahun 
merupakan usia kritis. Sifat yang labil dan banyak 
sekali pilihan yang akan menentukan tingkat 
kesuksesan di masa depan. “Untuk itu, ICON+ 
harus tetap fokus pada cita-cita besar menjadi 
kapal pesiar besar, dengan penuh keyakinan tanpa 
keraguan, dengan terus berinovasi,” imbuhnya. 

SBU Regional Jawa Bagian Timur sendiri, 
sebagaimana disampaikan Agus, akan selalu 
siap menjadi bagian dari kapal pesiar yang 
berkinerja positif dan konsisten melahirkan ide-ide 
inovatif sehingga ICON+ dapat menjadi sangat 
besar, semakin dikenal, dan bermanfaat untuk 
masyarakat luas, baik di Indonesia maupun di 
mancanegara. 

“Meskipun tahun 2020 merupakan tahun pandemi, 
bukan berarti ICON+ harus berhenti. Spirit baru 
harus dilahirkan di era ini, dan kita harus bisa 
mengambil celah dengan spirit baru itu. Kita ubah 
pandemi menjadi potensi,” ucap Agus. Selama 
masa pandemi ini, SBU Regional Jawa Bagian 
Timur telah memunculkan ragam inovasi seperti 
Learning Management System (LMS), Zoom, 
Stroomnet, melalui integrasi Lokal Operator. 
Ini merupakan wujud spirit kami untuk tetap 
‘meroket’ di masa penuh tantangan ini,” ujarnya.

Tetap berjalan tegak selama 20 tahun menjadi 
salah satu pembuktian atas cita-cita kuat ICON+ 
menjadi perusahaan TIK terkemuka. Seperti 
disampaikan Yan Alfino Simanjuntak, Plt. GM SBU 
Regional Kalimantan ICON+, selama 20 tahun 
ini ICON+ telah mengalami berbagai perubahan 
yang luar biasa, baik itu perubahan dalam hal 
teknologi, bisnis, hingga lanskap industri. “Dan 
kita terbukti berhasil lolos dari berbagai masalah, 
tetap survive dengan value yang kita punya 
hingga kini,” ucap Fino. 

Dalam hal teknologi, misalnya. ICON+ telah 
menjadi pemain sejak masih mengandalkan 
teknologi yang belum secanggih hari ini. 
“Resources kita dulu juga tidak banyak, mulai 
dari karyawan yang jumlahnya mungkin di bawah 
100, infrastruktur yang hanya Jawa-Bali, Point 
of Presence (PoP) yang masih di bawah 100, dan 
juga dana yang tersedia yang sangat sedikit. Tapi 
kita bisa berhasil menghadapi perubahan itu, 
survive, dan masih punya potensi sangat besar 
untuk ke depannya,” paparnya. 

SBU Regional Kalimantan, seperti disampaikan 
Fino, masih terbilang SBU yang relatif muda, 
baru berusia lima tahun. Namun, bukan berarti 
hal ini menghalangi SBU Regional Kalimantan 
dapat berkembang pesat. Dengan planning 
yang matang serta ketekunan menangkap 
semua peluang yang ada, Fino yakin ICON+ akan 
menjadi institusi penting di Kalimantan. 

Terkait hal tersebut, Fino selalu mendorong agar 
rekan-rekan ICONers memiliki mentalitas dan 
tekad yang kuat. “Kedua, enjoy the process and 
live the dream. Saya selalu bilang ke teman-
teman di Kalimantan, enjoy the process. Jalani 
semua proses yang ada. Kalimantan ini masih 
baru dan akan membangun lebih banyak lagi. 
Akan ada banyak proses pembelajaran yang bisa 
diambil dari ini,” tuturnya. 

Ubah Pandemi 
menjadi Potensi

Enjoy
The Process

SBU Regional  
Jawa Bagian
Timur

SBU Regional 
Kalimantan
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Wahyu Setyabudi, Plt. GM SBU Regional Bali dan 
Nusa Tenggara,  mengatakan dalam rangka usia 
ICON+ yang ke-20 tahun, SBU yang ia pimpin 
membuat model “destruction the comfortable 
condion”, yakni mentalitas untuk tidak terlena 
pada kenyamanan. “’Nyaman’ itu adalah musuh 
yang sangat common di seluruh perusahaan,” 
ucapnya. 

Sebagai gantinya, Wahyu mengajak ICONers 
untuk kembali menunjukkan budaya Kreatif, 
Inovatif, Inisiatif, dan Solutif. Seluruh 
permasalahan yang ada, menurut Wahyu, harus 
diselesaikan dengan nilai-nilai tersebut. 

Wahyu mengatakan, keberadaan SBU Regional 
Bali dan Nusa Tenggara sendiri telah ada sejak 
awal ICON+ berdiri. Di usia tersebut, sebuah 
institusi telah memasuki tahap maturity di 
mana segala aspek yang esensial, mulai dari 
proses bisnis, bentuk organisasi, target, dan 
lain sebagainya, telah cukup melewati proses 
pembelajarannya. “Khusus untuk SBU Regional 
Bali dan Nusa Tenggara, sudah mulai tahap 
tinggal landas,” ucap Wahyu. 

Wahyu mengatakan, sudah saatnya ICONers 
mempersiapkan langkah-langkah yang tepat 
untuk mengisi model bisnis baru dengan ramuan 
produk-produk yang menarik di bidang TIK. 
“Kita sudah mulai dengan hal yang bagus sekali, 
yaitu produk retail Stroomnet yang faktanya 
banyak sekali peminat. Harapannya, tiga tahun 
mendatang kita sudah masuk klasemen yang 
bergengsi sebagai telco provider besar, baik 
kategori pelanggan B to B dan pelanggan retail,” 
ujar Wahyu. 

Di wilayah Indonesia bagian Timur, sebagaimana 
dipaparkan oleh Iwan Sofyan Sory, Plt. GM SBU 
Regional Sulawesi dan Indonesia Bagian Timur 
(IBT) ICON+, ICON+ memiliki potensi dan peranan 
yang luar biasa besar. Saat ini, menurut Iwan, 
Seluler Operator tengah melakukan ekspansi 
jaringan yang cukup masif di Sulawesi. Yang 
tidak kalah menarik ialah geliat pasar di segmen 
Pemerintahan dan Pendidikan. Semua hal tersebut 
jelas membutuhkan infrastruktur fisik jaringan. 
“Hanya PLN yang memiliki RoW/tiang hingga ke 
pelosok desa. Ini asset uniqeuly-nya ICON+ yang 
sangat berharga sebagai anak perusahaan PLN 
dan ICON+ diamanahkan untuk memanfaatkan 
semua RoW PLN tersebut dengan sebaik-baiknya,” 
ucap Iwan. 

Spirit tersebutlah yang disuntikkan Iwan kepada 
ICONers di SBU yang ia pimpin. Dalam hal Beyond 
the Limit, Iwan melihat potensi yang terbuka 
lebar bagi ICON+ di wilayah kerjanya. Dari jumlah 
83.218 desa/kelurahan di seluruh Indonesia saat 
ini, 12.548 desa di antaranya belum terjangkau 
jaringan telekomunikasi. Dari yang belum ini, 
60 persen di antaranya ada di Indonesia Bagian 
Timur,” papar Iwan. 

Di usianya yang ke-20 tahun ini, Iwan berharap 
ICON+ semakin kokoh menghadapi berbagai 
situasi. Kematangan, kegesitan, dan strategi yang 
tepat mutlak diperlukan demi memiliki portfolio 
product dan strategy marketing yang dapat 
menjawab kebutuhan pasar secara tepat waktu. 

“Sehingga persepsi yang menganggap ICON+ 
sebagai Sleeping Giant berubah, sekarang saatnya 
bangun dan bangkit,” ungkap Iwan. 

Waspadai 
Kenyamanan

Bukan Lagi 
Sleeping Giant”

SBU Regional
Bali dan 
Nusa Tenggara

SBU Regional 
Sulawesi dan 
Indonesia Bagian 
Timur (IBT)
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Andang Suherman bergabung di ICON+ (dulu masih bernama 
Comnets Plus) pada tahun 2000. Ia masih mengingat 
bagaimana prosesnya bergabung. Saat itu ia masih bertugas di 
Udiklat Kedung Mundu, Jawa Tengah, untuk Diklat Teknik Digital. 
Ia sendiri pada saat itu bertugas di PLN P3B - UPT. Saat tengah 
melakukan praktik Plip Plop, Andang mendapat telepon dari 
Waluyo, Direktur Comnets Plus. 

“Andang mau bergabung dengan Comnets?” tanya Waluyo. 
Andang yang memang tak mengetahui apa itu Comnets, balik 
bertanya, “Apa itu Comnets, Pak? Saya saat ini masih bertugas 
di PLN P3B-Unit Pengendali Telekomunikasi.”

Kenyataannya, hari ini Andang telah 20 tahun berkarya 
bersama ICON+. Andang juga menjadi saksi dari berbagai 
perubahan di ICON+. “ICON+ sangat cepat perubahannya, mulai 
dari pelanggan yang dulu hanya internal PLN dan provider 
telekomunikasi, sampai sekarang yang sudah semakin meluas,” 
tuturnya. 

Andang berharap ICON+ akan terus semakin membesar dan 
menjadi perusahaan yang sinergis. Ia juga berharap ICONers 
terus dapat memberikan yang terbaik. “Pekerjaan penting untuk 
memajukan dunia tidak harus menunggu untuk dilakukan oleh 
orang-orang yang sempurna,” pesannya. 

Perusahaan yang Besar 
dan Selalu Bersinergi

Eng. An Maintenance Apps 
Bidang Operasi Pemeliharaan dan Aset, 
SBU Regional Jawa Bagian Barat ICON+

Officer An Senior Contact Center Improvement, 
Bidang Customer Loyalty ICON+

ANDANG

Nadiatul Chair pertama kali bergabung dengan ICON+ pada 
1 Agustus 2001. Saat itu ia bergabung sebagai Sales 
merangkap Marketing dan membantu Legal dan Collection. 
Saat ditanya apa yang mendorongnya mau bergabung dengan 
perusahaan yang baru saja berdiri itu, Nadiatul menjawab 
dirinya ingin men-challenge ilmu yang ia miliki. Ia merasa 
banyak hal yang akan sangat menarik untuk dipelajari di 
perusahaan yang baru beroperasi. 
Pilihannya tak keliru. 19 tahun berkarya bersama dengan ICON+, 
ada banyak perubahan dan pelajaran yang bisa ia dapatkan. 
“Perubahan yang sangat signifikan ialah terkait produk dan 
pasar ICON+ saat ini yang sudah semakin luas,” ujarnya.

Nadiatul berharap new spirit yang saat ini ditunjukkan oleh 
ICON+ akan semakin membuat ICON+ semakin besar lagi 
dan mampu menjadi pemberi solusi bagi seluruh masyarakat 
Indonesia menuju digitalisasi. “Spirit baru ini juga untuk pangsa 
pasar baru Stroomnet yang saat ini sudah ditunggu-tunggu 
oleh masyarakat seluruh Indonesia,” ucapnya.

Spirit Baru 
untuk Indonesia

NADIATUL

Momentum perayaan HUT ke-20 ICON+ di antaranya juga diisi dengan menyampaikan apresiasi 
khusus kepada para ICONers yang telah berkarya bersama ICON+ selama 20 tahun atau hampir 20 
tahun. Mereka, para ICONers tersebut, berkarya untuk ICON+ dengan tugas dan keahliannya masing-
masing. Merekalah yang turut menjadi saksi setiap denyut perjalanan ICON+. Bagaimana kisah 
mereka? Dan apa yang mereka impikan terkait masa depan ICON+? Simak penuturan mereka.

Terima Kasih,
Pionir!
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FIRZA

APRIYANTO
Manager Network Design & Implementation, 
Bidang Electricity Network Solution & Operation ICON+

Plt. GM SBU Regional
Sumatera Bagian Utara ICON+

Kiprah Apriyanto bersama ICON+ dimulai sejak pertama kali 
ICON+ berdiri pada 3 Oktober 2000. Saat itu ia bergabung 
sebagai Pelaksana Muda Pengendali Jaringan Telekomunikasi. 
Sebagai seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan 
telekomunikasi, ia segera tertarik begitu mendapat penawaran 
bergabung dengan ICON+, meskipun ini perusahaan baru yang 
belum teruji perjalanannya.

“Saat di PLN pun saya menangani telekomunikasi. Jadi, ketika 
ICON+ berdiri (saya tertarik karena) saya bisa lebih fokus di 
perusahaan yang membidangi telekomunikasi,” tutur Apriyanto. 

Ada banyak perubahan yang Apriyanto saksikan. Terutama, 
berbeda dengan masa lalu, hari ini ICON+ memiliki layanan 
yang semakin variatif dan solutif. Apriyanto mengajak 
seluruh ICONers untuk tak pernah berhenti mengembangkan 
kemampuan diri sendiri. Sekaligus ia juga mengajak untuk 
selalu optimistis. “Tetap optimis untuk (menjadi) yang terbaik 
dari yang terbaik,” ujarnya. Sekalipun demikian, Apriyanto 
mengingatkan agar kita tak terlena oleh kehidupan dunia. 
“Kejarlah akhiratmu, engkau akan dapat dua: akhiratmu dan 
duniamu,” ucapnya. 

Ketika kali pertama ditawari bergabung dengan ICON+, Firza 
Halim dengan jujur mengutarakan keberatannya. “Saat itu 
ICON+ baru ada namanya saja. Sementara PLN, plang nama 
ada, bangunan kantornya ada, pekerjaannya juga sudah ada. 
Jadi waktu itu saya mikir-nya menjalani yang sudah jelas saja,” 
tutur Firza seraya tertawa. 

Tapi itu hanya di awal. Sejarah kemudian mencatat, Firza 
merupakan salah satu dari generasi pionir ICON+. Di masa-
masa awal, Firza bercerita, seorang ICONers dituntut harus bisa 
menguasai banyak hal. Mulai dari melakukan aktivasi, menarik 
kabel, memasang perangkat, hingga NOC. “Saat itu baru ada 
38 orang pegawai TKO, pegawai PLN yang ditugaskaryakan. Itu 
termasuk dengan direksi,” tutur Firza. 

Perjalanan Firza di ICON+ kemudian banyak diisi dengan 
berbagai penugasan “babat alas”. Di Medan, saat itu belum 
ada kantor regional atau bahkan SBU di sana, Firza sempat 
ditugaskan untuk mengenalkan sekaligus memasarkan ICON+. 
Ia masih ingat betul bagaimana harus berjuang mendapatkan 
proyek bahkan termasuk dari PLN. “Meski kita anak perusahaan 
PLN, kita tidak mendapat keistimewaan. Kita tetap harus 
berjuang agar mendapat kepercayaan dan pekerjaan,” ujar Firza. 

Semangat bekerja keras dan pantang menyerah inilah yang 
selalu diinginkan Firza tetap ada di setiap ICONers. “Saya akan 
merasa kecewa kalau melihat ICONers sekarang mengeluh, 
tidak bersemangat. Membangun dan mempertahankan ICON+ 
itu perjuangan yang tidak mudah. Sekarang, dengan perubahan 
teknologi yang sangat cepat, pertarungan justru lebih berat lagi. 
Kalau kita tak bersemangat, tidak akan kuat fondasi ICON+,” 
ucap Firza. 

Optimistis Menjadi yang 
Terbaik dari yang Terbaik

Perjuangan
Semakin Berat
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Nirman Permana termasuk salah satu dari sejumlah karyawan 
Unit Pengendali Telekomunikasi (UPT) PLN yang bergabung 
dengan ICON+ pada tahun 2000. Saat itu dia bertugas sebagai tim 
pemeliharaan FOC. Sejak awal Nirman telah meyakini bahwa ICON+ 
akan menjadi besar, bisa memberikan kesejahteraan, serta dapat 
memberikan pengalaman baru di bidang telekomunikasi. 

Sejak awal bergabung, banyak perubahan penting yang ia saksikan. 
Hari ini Nirman berharap ICON+ akan menjadi jauh lebih besar lagi 
dan mampu menjawab tantangan kebutuhan telekomunikasi Tanah 
Air. 

Nirman mengajak ICONers untuk terus dapat menunjukkan karya 
nyatanya serta menghasilkan inovasi-inovasi sesuai kebutuhan 
perusahaan. “Apalagi dengan kondisi pandemi saat ini. Kita 
diharapkan mampu memberikan yang terbaik untuk ICON+ dan 
mampu memberikan kontribusi yang dibutuhkan dan semangat 
kerja yang tak mengenal lelah,” ujar Nirman. 

Puji Sariyono termasuk generasi paling awal di ICON+. Ia 
bergabung sejak ICON+ resmi berdiri. Awalnya ia bertugas sebagai 
Engineer Telekomunikasi di ICON+ Gandul. Kemudian pada 2003 
ia ditugaskan untuk membuka cabang baru ICON+ di Bali. 

Ada banyak perubahan penting yang ia rasakan bersama ICON+. 
Yang pertama ialah mengenai market dan teknologi yang sangat 
dinamis. Pada masa-masa awal ICON+ berdiri, misalnya. Saat 
itu kebutuhan pasar ada di network. “Tetapi hari ini bergeser 
ke digital smart services dan digital apps,” ucapnya. Demikian 
juga perubahan-perubahan lain mulai dari gaya kepemimpinan, 
talent management, hingga aspek revenue yang berdampak pada 
kesejahteraan karyawan. 

Kini, menyambut the new spirt 2.0, Puji berharap ICON+ akan 
semakin mantap di industrinya. “Saatnya pula kita hadir di 
setiap pelanggan PLN, baik pelanggan industri, bisnis, maupun 
pelanggan rumah tangga,” ucap Puji. Ia percaya, pasar masih 
terbuka luas dan ICON+ memiliki kesempatan bertumbuh menjadi 
jauh lebih besar lagi. 

NIRMAN

PUJI

Pengalaman Baru 
di Bidang 
Telekomunikasi

Saatnya Lebih Besar Lagi

Plt. Manager OpHar dan Aset
SBU Regional Kalimantan ICON+

Manager Asset Management, 
Bidang Network Services ICON+  
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SRI

Sebelum memutuskan bergabung dengan ICON+ pada 1 Mei 2001 
lalu, Sri Hadi merupakan Ahli Muda Pengembangan SCADA pada PT 
PLN (Persero) P3B. Ia kemudian memutuskan bergabung dengan 
ICON+ sebagai Pelaksana Utama Senior Perencanaan Jaringan 
Akses PLC pada bidang Business Development & Partnership/
Investor Management. Sejak saat itu, silih berganti peran dan 
tanggung jawab yang ia emban. Kini Sri Hadi dipercaya sebagai VP 
Network Services ICON+. 

Bagi Sri Hadi, ICON+ benar-benar membuktikan kata-kata 
“From Zero to Hero”. “Yang patut dibanggakan ialah ICON+ sejak 
awal berdiri telah mampu mencetak laba melalui industri yang 
kompetitif. Bermodalkan Rp50 miliar dan aset Rp158 miliar, serta 
pendapatan Rp28 miliar pada tahun awal pelaporan (2002), 
mencatat keuntungan Rp300 juta,” papar Sri Hadi. Angka-angka ini, 
bila dibandingkan dengan laporan keuangan 2019, jauh meningkat 
berkali-kali lipat. “Secara sederhana, shareholder mendapatkan 
peningkatan value lebih 50 kali selama 20 tahun melalui 
intensifikasi dan ekstensifikasi aset dan modal yang dimiliki,” 
ucapnya. Inilah yang menurut Sri Hadi amat patut disyukuri. 

Kepada seluruh ICONers, Sri Hadi mengajak untuk tetap 
bersemangat mempertahankan spirit ini. “Generasi muda ICONers 
boleh berbangga jadi ICONers, tetapi harus lebih berbangga bila 
mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan dan 
eksistensi ICON+. Banyak peluang menanti. Berbagai macam 
tantangan masa kini, justru bisa menjadi peluang,” ujarnya. 

Titik Riana bergabung di ICON+ pada pertengahan November 2000, 
saat usia ICON+ belum genap satu bulan. Saat itu ia dipercaya 
sebagai Sekretaris Direktur Utama ICON+, yang saat itu diemban 
oleh Waluyo Nugroho. Titik merasa tertarik bergabung dengan 
ICON+, yang bisnisnya jelas berbeda dengan PLN. “Ini sesuai dengan 
jiwa saya yang sangat suka tantangan baru, jadi tawaran tersebut 
saya terima,” ucap Titik. 

Hari ini, kondisi ICON+ telah jauh berbeda dengan kondisi saat 
ia pertama kali bergabung. “ICON+ bertumbuh dengan cepat. 
Revenue-nya juga bukan main. Jumlah anggota squad-nya pun 
semakin banyak. Kepercayaan dari pelanggan internal maupun 
eksternal pun semakin besar, ini hal yang harus di-maintain dengan 
kesigapan layanan dan kerja cerdas ICONers,” ucap Titik. 

New Spirit 2.0 menurut Titik harus dibaca sebagai The Spirit of Two 
Decades. “Karena jika diartikan secara harfiah, maka 2.0 (two point 
o) bisa dikonotasikan ICON+ justru tertinggal,” ucapnya. Hari ini, 
menurut Titik, saatnya kita tanamkan berbagai bentuk kesiapan 
ICON+ untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada.

Titik juga mengatakan, jika dianalogikan dengan pemuda berusia 
20 tahun, ICON+ saat ini telah dilengkapi berbagai karakter energik: 
fokus dalam mengejar impian, ber-passion, punya mentalitas go 
international, hingga gemar akan tantangan. “Tinggal kita semakin 
memperkokoh soliditas ICONers untuk meraih mimpi dan kemajuan 
bersama,” ujarnya. 

From Zero to Hero

Perkokoh Soliditas
demi Meraih Mimpi

VP Network 
Services ICON+

TITIK
Off. Analyst Data Mining, 
Bidang Contact Center & Service Desk ICON+

FOKUS14



Dari ICONers

Ceritakan Mimpimu!

WE CAN DO IT! WE WILL DO IT!!
WE ARE ONE!!! Satu barisan, 
Satu tujuan. ICON+ Jaya Selalu!!!

The age of the company that 
penetrates the age of 20 is 
a long and worthy journey of 
appreciation. Some storm 
crisis that hit the company with 
several times changed the name 
had shaken but successfully 
passed well. The company has 
cleaned up, vision and mission 
set and motivated to keep 
working hard and innovating. 
Now, the company is climbing 
up, striving with all layers of 
employees to reach the highest 
target ever predetermined.

Selamat Ulang Tahun
PT. Indonesia Comnets Plus 
yang ke-20.
ICON+.... Mendunia!!!

Assalamu’alaikum wr. wb. Selamat 
HUT ICON+ yg ke 20, semoga 
perusahaan ini semakin sukses, 
jaya, sejahtera, berkibar dan jadi 
perusahaan yang dikenal oleh 
seluruh masyarakat Indonesia. 
Serta dapat memberikan pelayanan 
yg terbaik kepada pelanggan-
pelanggan diseluruh Indonesia. 
Semoga perusahaan ini selalu 
diberikan keberkahan, Aamiin YRA... 
Wassalam...

Selamat Ulang Tahun ICON+.
Terus Maju,Menembus batas....

Menjadi bagian dari ICONers adalah salah satu hal yang setiap hari saya syukuri. Berada 
di keluarga besar ICON+ menjadi hal yang saya senangi. ICON+ tak hanya bicara cuan tapi 
juga eratnya sebuah keluarga. Selamat ulang tahun ICON+. Seperti tagline mu tahun ini 
“Beyond the Limit”, semoga kau mampu melampaui target dan batas mu sendiri. Melampaui 
harapan dan impian yang digaungkan padamu. Melampaui ambisi dan potensi yang tertuang 
pada visimu. Energi 20 tahun adalah jiwa muda yang penuh tekad dan cukup dewasa untuk 
senantiasa bangkit. Let’s go! BeyondTheLimit.

Semakin leading dalam dunia 
ICT , semakin melebarkan 
sayap bisnis, semakin 
membumi... Dirgahayu ICON+!!

Jaya & sukses di darat, laut 
& udara selalu Icon+ ku !!!

life long and prosper my 
beloved ICON+. forever 
young and became a 
sustainable company

Selamat ulang tahun ICON+ semakin 
sukses dan menjadi salah satu 
perusahaan terbaik di INDONESIA...
God bless Icon+ (Lovyu)..

Senang bisa bergabung di perusahan 
ICON+, semoga semakin sukses dan 
membanggakan Indonesia

Many Happy Returns!! 
for ICON+, Believe it, Achieve it, 
Let’s Go Beyond The Limit

Tumbuh menjadi 
tempat yang nyaman 
untuk berkonstribusi 
pada ICT Indonesia, 
tidak hanya dengan 
customer yang loyal, 
tetapi juga Pegawai 
yang bahagia

Firmansyah

Agustina Masito

Eri Kurnia

Uchy SufriyaniFerro Aryo Hanendyo

Inna Madiyaningsih

Reyhan Janitra

Hadian Alkani

Raden Tegar Dwi Nugroho

Muhamad Rizki Ananda F Fargun Gumilar

Ferdian Dwipa Rosa

Rama Hari Yudha

ICONERS 15



Perjalanan ICON+NEWS memasuki usia 20 tahun. Ada begitu 
banyak torehan yang tak mungkin terlupakan. Menghadirkan 

konektivitas ke berbagai pelosok negeri, menemani pelanggan 
untuk mengatasi setiap keterbatasan, menjadi bagian catatan 
perjalanan yang mendewasakan. Hari ini ICON+ meneguhkan 
tekad untuk terus menghadirkan berbagai solusi yang 
dibutuhkan masyarakat Indonesia. Dengan spirit baru untuk 
menembus batas, ICON+ siap melampaui setiap target dan 
ekspektasi. 

2001

2010

2011
2012

2013

2014

2015

2016

Pengenalan produk ke pasar 
telekomunikasi khususnya clear 
channel.

Persiapan peluncuran 
produk jasa internet dengan 
menggunakan jaringan Fiber 
Optic Backbone.

Mengimplementasikan Solusi 
Aplikasi Pelayanan Pelanggan 
Terpusat PT PLN (Persero) 
secara Nasional : AP2T, P2APST 
dan Contact Center PLN 123.

Sertifikat ISO 9001:2008 yang merupakan 

sertifikasi Quick Respon Time.

Sertifikat ISO 9000:2008 atas upaya 

menerapkan ruang lingkup Proses 

Response Time Gangguan Reaktif dan 

IBC (tata laksana surat) dari LMK Jasa 

Sertifikasi.

Menjadi “The Limit Breaker” 
berdasarkan pencapaian 
kinerja yang gemilang. 

Meraih Penghargaan Indonesia Quality 
Award 2014, yaitu “Gold Achievement 
Award (Medium Company Category)” 
dan “Good Performance”untuk kategori 
bidang binis/perusahaan.

Meraih Penghargaan Indonesia Contact 
Center Association (ICCA) The Best 
Contact Center Tahun 2014 kategori 
korporat sebagai “The Best Contact 
Center Operations” – Silver.

Merilis aplikasi E-dison (Elektronik Subsidi Non 
Sejahtera Online). Aplikasi untuk PT PLN (Persero) 
terkait pendataan konsumen rumah tangga 
dengan daya 900 VA, sesuai dengan Basis Data 
Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Rilis dan Implementasi PLN Mobile Versi Pertama.

DUA DEKADE 
MENDOBRAK BATAS

Mengusung tagline “We Speak Beyond 
Conectivity” .

Meluncurkan inovasi Field Service 
Operation (FSO) di kantor PLN Area 
Bogor, Jawa Barat.

MOBILE

2000

PT Indonesia Comnets Plus 
(ICON+) berdiri.
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2002

2004

2005

20082009

2017

2018

2019

2020

Ijin Penyelanggara Jaringan Tetap 
Tertutup dari Direktorat Jendral Pos 
dan Telekomunikasi Departemen 
Perhubungan dengan nomor 13277/
PT.003/TEL/DJPT-2002

Ijin Penyelanggara Jasa Akses 
Internet dari Direktorat Jendral Pos 
dan Telekomunikasi Departemen 
Perhubungan nomor 159/DIRJEN/2002

Pengintegrasian kawasan 
Indonesia Timur melalui 
jaringan telekomunikasi VSAT 
dan internet.

Logo baru ICON+ diperkenalkan. 
Menggunakan huruf kecil, 
menggambarkan pribadi yang 
rendah hati dan inovatif. Bentuk 
elips pada logo memiliki arti 
teamwork seperti value ICON+, 
sinergi kerja tim yang efektif.

Meraih Penghargaan Indonesia 
Telecoms Award dari Frost & 
Sullivan untuk kategori Best of 
The Best “Market Challenger of 
The Year 2009”.

Bersama-sama dengan PT PLN (Persero) 

mewujudkan program Desa Berlistrik dan 

Desa Berinternet. Membuka titik layanan 

internet di desa melalui Internet Desa Cafe 

(Ides Cafe). 

Meluncurkan Stroomnet, layanan internet 
broadband dan internet broadband + TV 

dengan jaringan fiber optik.

ICON+ meluncurkan platform aplikasi AIR 
untuk membantu mewujudkan ketahanan 
logistik nasional melalui inovasi-inovasi baru 
dengan memanfaatkan teknologi dalam 
menyinergikan fungsi dan para pelaku 
logistik guna terciptanya efisiensi pasar.

ICON+ genap 20 tahun.

Membangun sistem Big Data BUMN yang 

diawali dengan dibentuknya program 

sinergi BUMN-Logistik Perdagangan. ICON+ 

memberikan dukungan berupa holistic 

solution yang meliputi: Infrastructure 

Readiness, Productivity Readiness dan 

Digitalization Business Process.

Memperoleh izin prinsip Internet 
Telephony untuk keperluan publik.

Mencapai kinerja korporasi AAA 
(Triple A) dengan skor 99.

Penyediaan jaringan internet di 
Conference Bellua Cyber Security 
Asia 2008.
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Pencapaian Stroomnet Terbaik

TERBAIK 
HADIRKAN  
INTERNET  
UNTUK 
SEMUA

Salah satu agenda pada perayaan HUT ke-
20 ICON+ pada 5 Oktober 2020 lalu adalah 

Pemberian Apresiasi Pencapaian Stroomnet Terbaik 
yang diberikan kepada SBU Regional Sumatera 
Bagian Tengah. 

Penilaian ini didasarkan pada pencapaian jumlah 
pelanggan, jumlah pendaftar, jumlah daftar bayar, 
pencapaian terhadap komitmen target jumlah 
pelanggan, aktivasi pelanggan dan penanganan 
gangguan.

Widi Kristiawan, Plt. GM SBU Regional Sumbagteng 
yang datang langsung ke Jakarta untuk menerima 
penghargaan, mengatakan penghargaan ini 
merupakan hasil kerja cerdAS, kerja kerAS, kerja 
ikhlAS dan kerja tuntAS dari tim. Tanpa kerja tim 
yang baik, Widi merasa pencapaian SBU Regional 
Sumbagteng ini tidak mungkin berhasil diraih. 

Beyond The Limit Tim SBU Regional Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng) 
dalam pencapaian terbaik dalam pemasaran dan pelayanan Stroomnet.
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“Bagi kami, penghargaan ini bukanlah yang utama. 
Ada yang lebih penting lagi, yakni bisa memberi 
manfaat kepada masyarakat luas, khususnya 
membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan 
akses internet murah,” jelas Widi. 

Widi menceritakan, SBU yang dipimpinnya telah 
intens dan gencar memasarkan Stroomnet sejak 
Maret 2020 dengan jumlah target yang ditetapkan 
sebanyak 1.000 pelanggan sebagai kado ulang 
tahun ICON+ ke-20 dari SBU Regional Sumbagteng. 
Target ini sendiri merupakan peningkatan dari target 
sebelumnya yang hanya 400 pelanggan sesuai 
dengan KPI.

“Jadi memang dibutuhkan effort dan mekanisme 
yang berbeda dari penjualan dan aktivasi secara 
corporate untuk mengejar target penjualan retail ini. 
Hal ini butuhkan karena belum ada prosedur yang 
baku sehingga perlu disiapkan end to end proses, 
baik itu dari pra-penjualan, penjualan, aktivasi, 
maupun setelah penjualan. Semua harus kita 
pikirkan dengan baik, ” tutur Widi.

Memaksimalkan Tim

Menurut Widi, hal pertama yang dilakukan 
dalam memulai penjualan produk Stroomnet ini 
adalah memaksimalkan tim menjadi “Everybody 
is Marketing” dan mengubah mindset tim dari 
berjualan secara corporate menjadi berjualan 
secara ritel dan corporate secara bersamaan. Dalam 
perubahan ini membutuhkan waktu dan motivasi 
kepada tim untuk mengubah mindset yang sudah 
lama terbangun. 

SBU Sumbagteng juga berusaha memetakan 
customer journey, yakni perjalanan interaksi 
pelanggan dengan Stroomnet. Mulai dari 
pengenalan produk, promosi, layanan penjualan, 
aktivasi, hingga layanan setelah penjualan seperti 
penanganan gangguan dan komplain di berbagai 
media.

Di wilayah sumbagteng yang meliputi Sumbar, Riau 
dan Kepri, menurut widi, minat berlanggan terhadap 
stroomnet cukup tinggi dan belum banyak pemain 
yang menggarap layanan internet retail sampai ke 
pelosok.

Widi mengatakan, pihaknya masih terus berupaya 
secara masif memasarkan Stroomnet dan 
melampaui target yang ditetapkan. Untuk mencapai 
pemenuhan target tersebut, selain value, yang 
juga mutlak harus dimiliki ialah keyakinan “Beyond 
the Limit”. “Karena jangan dibayangkan di SBU itu 
semua-semua tersedia, jadi kata kuncinya ialah 
kreatif, solutif, dan eksekusi. Saat melihat masalah, 
harus berpikir kreatif dan solutif,” ujarnya. 

Sebagai leader di SBU Sumbagteng, Widi juga 
mengajak ICONers di SBU yang ia pimpin untuk 
move on. “Pencapaian kemarin akan menjadi masa 
lalu. Pencapaian ke depan adalah seberapa banyak 
manfaat yang bisa kita berikan. Kita berharap 
Stroomnet bisa menjadi bagian dari masyarakat 
Indonesia dengan semboyan ‘Internet untuk 
Semua’,” pungkasnya.   

WIDI KRISTIAWAN
Plt. GM SBU Regional Sumbagteng ICON+

  Pencapaian kemarin akan menjadi masa 
lalu. Pencapaian ke depan adalah seberapa banyak 
manfaat yang bisa kita berikan. Kita berharap 
Stroomnet bisa menjadi bagian dari masyarakat 
Indonesia dengan semboyan “Internet untuk Semua”.
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