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FOKUS BIDIK 
TARGET PRIORITAS DARI HOBI JADI ALBUM

D A T A  &  A N G K A

Bila Harus Naik 
Angkutan Umum

Ada kalanya kita tak mungkin terhindar dari 
keharusan menggunakan angkutan umum. 
Vaksin belum ada. Angka kasus juga masih 
tinggi. Apa yang harus dilakukan?

Sebelum Bepergian

Di Angkutan Umum

Perhatikan imbauan dan patuhi

Pastikan dalam kondisi sehat

Pastikan rajin mencuci tangan

Hindari kerumunan

Pilih dan gunakan kendaraan 
umum yang menerapkan 
protokol kesehatan

Jangan sentuh area wajah

Jangan bicara di dalam 

kendaraan umum

Selalu gunakan masker

ITIKAD MELAYANI 
SEPENUH HATI

HARI PELANGGAN NASIONAL 2020



September selalu menjadi bulan yang menarik bagi ICON+. Bila 
telah memasuki September, artinya dalam waktu yang tak lama 

lagi (tepatnya Oktober), ICON+ akan segera merayakan Hari Ulang 
Tahunnya. Segala macam keseruan dan kesibukan menjelang perayaan 
ultah biasanya telah dimulai sejak September. 

Namun ada hal lain lagi yang juga menjadikan September menjadi bulan 
yang istimewa, yakni Hari Pelanggan Nasional yang diperingati tepat 
pada 4 September. Tentu saja, memberikan pelayanan istimewa kepada 
pelanggan merupakan “kebiasaan sehari-hari” bagi ICON+ selaku 
perusahaan yang mengedepankan pentingnya pengalaman pelanggan. 
Namun kami juga memberikan kejutan kecil pada Hari Pelanggan 
Nasional September kali ini. 

Misalnya, sejumlah SBU bersama tim penjualan melakukan kunjungan dan memberikan hadiah-hadiah kecil 
untuk pelanggan mereka. Meski dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, hal tersebut tak 
mengurangi ketulusan ICOners di berbagai SBU untuk menyapa hangat para pelanggan mereka. 

Bagi kami, para ICONers, mendapat penerimaan yang sangat baik dari para pelanggan merupakan hal 
yang amat membahagiakan. Kebahagiaan itu berlipat-lipat lagi tatkala mereka mengaku puas dan bahkan 
merekomendasikan ICON+ kepada relasi mereka. 

Kami mencoba merangkum sejumlah kisah SBU yang merayakan Hari Pelanggan Nasional pada 4 September lalu 
pada sajian edisi kali ini. 

Jangan lewatkan juga sajian-sajian menarik lainnya. 
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Hari Pelanggan Nasional

Itikad Melayani
Sepenuh Hati

Ragam perhatian yang diberikan oleh ICONers kepada pelanggan pada 
Hari Pelanggan Nasional, tak akan berhenti menjadi seremonial belaka

Tujuh belas tahun lalu, tepatnya pada 4 September 
2003, untuk kali pertama Hari Pelanggan 

Nasional (Harpelnas) dirayakan. Dicetuskan oleh 
Handi Irawan, Chairman Frontier Consulting Group, 
seorang pengusaha sekaligus pakar pemasaran, 
Harpelnas menjadi momentum bagi perusahaan-
perusahaan untuk memperbaiki serta meningkatkan 
kualitas layanan kepada para konsumennya.

Setiap perusahaan memaknai Harpelnas dengan 
cara berbeda, mulai dari menyapa konsumen 
secara langsung oleh para Direksi, memberikan 
pemotongan harga, voucer, hingga pemberian 
bingkisan yang diberikan secara langsung di kantor 
pelanggan. Seperti yang dilakukan ICON+.
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Feddy Lazuardi, Plt. Manager Pemasaran dan 
Penjualan SBU Regional Kalimantan ICON+ 
mengatakan, memberikan kue dan cokelat menjadi 
cara yang dipilih SBU Regional Kalimantan dalam 
menunjukkan simbol kepedulian kepada pelanggan. 
Menurut Feddy, pemberian bingkisan merupakan 
program rutin yang dilaksanakan setiap tahun. 
Namun di masa pandemi, tak seluruh pelanggan 
dapat didatangi. 

“Tanggapan pelanggan mengenai program di 
Harpelnas ini sangat positif. Kritik, saran, dan 
harapan pelanggan menjadi motivasi bagi kami 
untuk menjadi lebih baik lagi,” tutur Feddy. 

Ros menambahkan, pelanggan memiliki arti penting 
bagi ICON+. Tanpa pelanggan perusahaan tidak akan 
ada. Keberlangsungan bisnis sebuah perusahaan 
bergantung pada ada atau tidaknya perhatian yang 
besar terhadap kebutuhan pelanggan. Semakin 
besar dan loyal pelanggan terhadap perusahaan, 
maka akan semakin kokoh perusahaan dalam 
mencapai kesuksesan.

Berfokus pada Customer Experience yang 
Excellence

Senada dengan yang diungkapkan Ros, Nila 
Candrarini, Plt. Manager Pemasaran dan Penjualan 
SBU Regional Jawa Bagian Tengah ICON+ 
mengatakan, kebutuhan perusahaan terhadap 
pelanggan sangat besar. Sementara pelanggan 
yang melakukan pembelian maupun menggunakan 
jasa berulang-ulang didasari oleh kepuasan yang 
diterimanya.

Agar pelanggan memperoleh layanan yang 
memuaskan, ICON+ berfokus pada customer 
experience yang excellence. Menurut Nila, customer 
experience yang ideal harus memiliki visi dan misi 
yang jelas sehingga mampu menciptakan kepuasan 
pelanggan melalui pengalaman. Dengan begitu, 
pelanggan tidak sekadar memperoleh informasi 
maupun janji saat awal presentasi, melainkan 
merasakan sendiri performa layanan yang diberikan 
ICON+. 

Di ICON+ SBU Regional Jawa Bagian Barat, 
Harpelnas dirayakan dengan cara yang berbeda. 
Diungkapkan Ros Rosidah, Manager Pemasaran dan 
Penjualan SBU Regional Jawa Bagian Barat ICON+, 
pada Harpelnas tahun ini, SBU Regional Jawa Bagian 
Barat melakukan kunjungan ke sejumlah kantor 
dari berbagai segmentasi pelanggan ICON+. Dalam 
kunjungan tersebut, ICON+ memberikan sekuntum 
mawar kepada para pelanggan. 

“Pemberian mawar menjadi salah satu cara kami 
menunjukkan kepedulian dan penghargaan terhadap 
pelanggan. Alhamdulillah, pelanggan menyatakan 
bahwa produk dan layanan ICON+ sesuai dengan 
yang mereka harapkan,” ungkap Ros.

FEDDY LAZUARDI
Plt. Manager Pemasaran dan Penjualan SBU 
Regional Kalimantan ICON+

Pelanggan memiliki 
arti penting bagi ICON+. Tanpa 
pelanggan perusahaan tidak akan 
ada. Keberlangsungan bisnis 
sebuah perusahaan bergantung 
pada ada atau tidaknya perhatian 
yang besar terhadap kebutuhan 
pelanggan.

ROS ROSIDAH
Manager Pemasaran dan Penjualan SBU 
Regional Jawa Barat ICON+
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“Sesuatu yang menyentuh sisi pengalaman 
pelanggan akan tertanam mendalam di hati 
pelanggan. Pengalaman yang baik mendorong 
seseorang membagikannya kepada orang lain,” 
terang Nila.

Lebih jauh Nila menjelaskan, untuk meningkatkan 
pelayanan kepada pelanggan, SBU Regional Jawa 
Bagian Tengah menempuh sejumlah cara seperti 
mendorong sales untuk melakukan follow up atau 
visit sebagai bentuk intimacy terhadap pelanggan 
existing. Kepastian layanan after sales juga diberikan 
melalui kemudahan untuk berkomunikasi selama 
24/7 dan merespons cepat permintaan dan keluhan 
pelanggan.

Apa yang diungkapkan Nila diamini oleh Rachmat 
Ariefianto, Plt. Manager Pemasaran dan Penjualan 
SBU Regional Sumatera Bagian Tengah ICON+. 
Menurutnya, customer experience adalah cara untuk 
bisa merebut hati pelanggan. Untuk mewujudkan hal 
tersebut, ICON+ men-deliver layanan secepat dan 
sebaik mungkin dengan tetap memastikan kualitas 
layanan dan after sales.

Dalam memelihara hubungan dengan pelanggan, 
lanjut Rachmat, sudah menjadi kebiasaan di SBU 
Sumatera Bagian Tengah mengadakan kegiatan 
“ngopi-ngopi” di luar kantor. Momen ini digunakan 
untuk berdiskusi sekaligus mendengar langsung 
kebutuhan pelanggan sehingga ICON+ bisa menjaga 
dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan 
exsisting. Selain itu, kegiatan ngopi ini juga 
digunakan untuk mengirimkan monthly report dari 
tim customer assurance.

Melalui diskusi Rachmat mendapati banyak harapan 
dari pelanggan. “Harapan khusus dari pelanggan 
yaitu bisa men-deliver layanan dengan cepat dan 
bisa memperluas coverage area. Harapan tersebut 
memacu kami untuk bisa mempersiapkan
infra readiness terlebih dahulu,” terang Rachmat.  

Sesuatu yang menyentuh 
sisi pengalaman pelanggan akan 
tertanam mendalam di hati pelanggan. 
Pengalaman yang baik mendorong 
seseorang membagikannya kepada 
orang lain.

NILA CANDRARINI
Manager Pemasaran dan Penjualan SBU 
Jawa Bagian Tengah ICON+

Harapan khusus dari 
pelanggan yaitu bisa men-deliver 
layanan dengan cepat dan bisa 
memperluas coverage area. 
Harapan tersebut memacu kami 
untuk bisa mempersiapkan 
infra readiness terlebih dahulu.”

RACHMAT ARIEFIANTO
Plt. Manager Pemasaran dan Penjualan SBU 
Regional Sumatera Bagian Tengah ICON+
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Dalam dunia bisnis membangun customer 
experience merupakan bagian penting. Lewat 

pengalaman mengesankan, pelanggan bisa 
merasakan sendiri keterlibatan dengan produk 
maupun layanan yang ditawarkan. Sebuah experience 
terbaik tidak terjadi secara kebetulan atau begitu 
saja. Ada rangkaian upaya yang dilakukan oleh 
seluruh elemen organisasi perusahaan demi 
menghadirkan pengalaman terbaik untuk pelanggan. 
Lalu langkah apa yang dilakukan ICONers untuk 
memberikan pengalaman terbaik kepada para 
pelanggan? Simak kisah tiga ICONers berikut. 

“Customer loyalty menjadi tujuan penting yang 
diupayakan dalam pemasaran modern. Dengan 
memiliki customer yang loyal maka secara berulang 
mereka akan melakukan order berulang. Tidak hanya 
itu, mereka juga akan memiliki sikap positif terhadap 
layanan ICON+. Misalnya dengan merekomendasikan 
lCON+ kepada orang lain. Rekomendasi pelanggan 
adalah hal yang sangat baik.

Bersikap Ramah dan Proaktif

DHANI PARAMITA
Officer Senior Contact Center
Improvement, Bidang Customer 
Loyalty, ICON+

Customer Experience

DUA KALI 
EXTRAORDINARY!

Untuk memiliki banyak customer yang loyal tentunya 
harus diiringi dengan layanan yang juga baik. Seperti 
memberikan respons yang sangat cepat, ramah, dan 
proaktif menanggapi keluhan customer. Customer 
ingin diperhatikan terutama saat terjadi gangguan. 
Dengan rutin memberikan update progress 
penanganan gangguan, maka akan menurunkan 
tingkat stres pelanggan. 

Secara pelayanan ICON+ terus berusaha 
selalu memberikan yang terbaik kepada para 
pelanggannya. ICON+ juga menyediakan aplikasi 
yang bisa diakses setiap waktu oleh customer, untuk 
memonitor jumlah layanan yang sudah disewa, 
dapat melakukan pelaporan saat terjadi gangguan, 
dan juga dapat memonitor progres penanganan 
gangguan.”

ICONERS6



“Menurut kami, cara terbaik dalam meningkatkan 
customer loyalty adalah dengan memberikan 
pelayanan aftersales yang baik kepada pelanggan. 
Misalnya selalu ada dan terbuka menerima masukan 
dan keluhan pelanggan dan memberikan solusi atas 
keluhan yang disampaikan. Selain itu, berempati 
terhadap apa yang dirasakan pelanggan juga dapat 
meningkatkan customer loyalty.

Beberapa customer yang butuh perhatian 
khusus juga perlu di follow-up dengan cepat agar 
customer experience yang didapatnya baik. Setelah 
customer puas, dengan sendirinya mereka akan 
mempromosikan ke orang lain.

“Hal utama yang perlu dilakukan untuk 
meningkatkan customer loyalty adalah dengan 
memberikan respons yang cepat, informasi yang 
akurat, dan menyediakan laporan yang accountable. 
Selain itu penting juga membantu pelanggan 
menyelesaikan permasalahan yang ada, baik 
yang bersifat intern, ataupun korporasi, seperti 
progres penawaran, aktivasi, operasional, bahkan 
improvement berkelanjutan. Artinya, kita harus siap 
untuk memberikan pelayanan yang extra kepada 
para pelanggan, baik extra time, extra desire, 
extra mind, dan extra power. Jika perlu double 
extraordinary. Dengan begitu, akan tercipta kesan 
yang baik bagi pelanggan. 

Memahami Keinginan Customer

Membangun Hubungan
Melebihi Sekadar Services

Kepuasan pelanggan adalah kebanggaan kita 
semua, untuk itu kita terus berusaha melakukan 
perbaikan dan improvement, memahami apa yang 
customer inginkan, dan selalu meningkatkan kualitas 
pelayanan.

ICON+ mempunyai mimpi membesarkan produk 
retailnya, dan ini adalah tantangan besar bagi kami. 
Dan kami tetap semangat untuk mendukung ICON+ 
meraih mimpi kita bersama. Yang bisa kami lakukan 
untuk mewujudkan mimpi tersebut adalah dengan 
tetap menjalin hubungan baik dengan pelanggan 
dan calon pelanggan, komitmen terhadap apa yang 
telah disampaikan, contohnya informasi produk 
yang diberikan harus jelas dan sesuai pada saat 
implementasi. Jadi harus selalu update product 
knowledge.”

Dengan membangun hubungan melebihi sekadar 
services melainkan experience, maka akan tahu 
bagaimana “kepuasan” pelanggan itu bisa tercipta. 
Misalnya mendengar segala keinginan pelanggan, 
mengetahui apa yang pelanggan butuhkan dan 
apa yang pelanggan suka. Jadikan pelanggan 
sebagai more than partners yang bisa memberikan 
peluang positif buat kita (ICON+). Dengan begitu, 
loyalitas pelanggan dapat terjaga dengan baik 
dan kepercayaan terhadap ICON+ akan semakin 
meningkat.

Kami juga selalu menanamkan “We work with each 
other, not work for each other” kepada tim. Dengan 
begitu kebutuhan customer akan dapat terpenuhi. 
Dengan pelayanan yang tepat, tim yang tepat, 
produk yang tepat, bahkan management yang tepat, 
akan memberikan sebuah customer experience yang 
positif.”

DEWAN RIZKIAWAN
Engineer Service Monitoring and Reporting, 
Bidang Customer Experience, ICON+

AFIRA GENUBHY
SPV Contact Center & SLA Monitoring Retail, 
Bidang Ritel Marketing & Sales, ICON+
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ICON+ bergerak sigap. Rizky mengatakan, secara 
intensif aplikasi ini mulai dikembangkan sejak 
Desember 2019 dan kemudian selesai pada Juni 
2020 lalu. Saat ini aplikasi ini telah go live di 22 unit 
wilayah dan distribusi PLN di seluruh Indonesia. 

Proses development -nya sendiri dilakukan oleh 
Tim Resources Management yang dibantu oleh Tim 
Electricity Digital Solution. “Tantangan yang cukup 
besar ialah terjadi perubahan proses bisnis (di 
sisi PLN) selama proses pengembangan. Ini yang 
membuat waktu pengembangan aplikasi ini sedikit 
lebih lama,” tutur Rizky. 

Rochmat Sopian, Engineer QA & Testing ICON+, 
menjelaskan, secara teknis aplikasi ini telah 
terintegrasi dengan Aplikasi Pelayanan Pelanggan 
Terpusat (AP2T), di antaranya pada saat proses 
input kontak calon pelanggan, opportunity, dan 
pembayaran. Pada tahap opportunity meliputi 
penawaran harga, negosiasi sampai proses cetak 
register. Pada proses cetak register ini pelanggan 
akan mendapatkan nomor register atau kode 
pembayaran yang nantinya kode tersebut dibutuhkan 
untuk proses pembayaran biaya-biaya pasang baru, 
perubahan daya atau sambungan sementara di 
PPOB atau di bank terkait.

Aplikasi PLN CRM

Lahirnya aplikasi PLN CRM dalam proses bisnis PLN 
tak lepas dari upaya PLN untuk meningkatkan 

kualitas layanan pelanggannya. Di sisi lain, 
aplikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan 
efektivitas dan produktivitas sales dengan otomasi 
proses penjualan produk-produk PLN mulai dari 
lead, prospek hingga menjadi pelanggan, yang 
pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan 
pendapatan perusahaan. Melalui aplikasi ini pula 
para sales bisa dengan cepat menindaklanjuti 
permintaan calon pelanggan yang membutuhkan 
layanan pasang baru, ubah daya, atau pasang 
sementara. 

Rizky Amalia Cahya Eka Putri, Engineer Service 
Knowledge Management, Bidang Service Monitoring 
& QA ICON+ menjelaskan, aplikasi PLN CRM ini 
merupakan hasil pengembangan dari aplikasi Air 
CRM yang sebelumnya dipakai pada saat gebyar 
promo bundling Stroomnet dengan produk tambah 
daya PLN beberapa waktu lalu. Setelah project 
bundling selesai, PLN meminta ICON+ untuk 
membuat aplikasi sejenis yang bisa menunjang 
kebutuhan penjualan produk-produk PLN, khususnya 
untuk layanan pasang baru, perubahan daya, dan 
sambungan sementara.

Pindai QR
Code untuk

membaca 
versi digital

Aplikasi PLN Customer Relationship 
Management (CRM) hadir sebagai tool 
terintegrasi di PLN yang mampu membantu 
mengembangkan bisnis dan pemasaran PLN 
serta semakin meningkatkan kualitas layanan 
pelanggan. Di waktu bersamaan, aplikasi ini 
juga membantu dan memotivasi kinerja sales

Membantu 
Kinerja Lebih 
Agresif dan 
Proaktif

RIZKY AMALIA CAHYA EKA PUTRI

Engineer Service Knowledge Management, 
Bidang Service Monitoring & QA ICON+
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“Sales terpacu untuk mendapatkan tambahan 
pelanggan dan juga ada transparansi kinerja sales 
di PLN. Peningkatan pendapatan dan potensinya 
juga bisa tercatat dengan baik, dilihat misalnya 
dari jumlah close won dan cetak register,” tutur 
Rochmat.

Menurut Rochmat, salah satu goal dari PLN CRM 
ini memang untuk mengubah mindset para sales 
yang sebelumnya hanya menunggu menjadi agresif 
mencari pelanggan baru maupun melakukan up 
selling dan cross selling. Sekaligus hal ini juga 
untuk meningkatkan customer relationship. Dengan 
demikian, sales menjadi lebih proaktif mendatangi 
pelanggan PLN. 

“Respons para sales umumnya sangat baik. PLN 
CRM menurut mereka sangat membantu kinerja 
sales untuk mendapatkan potensi calon pelanggan 
yang bisa pasang baru, perubahan daya, atau 
sambungan sementara secara cepat,” tutur 
Rochmat. 

Menurut Rizky Amalia, implementasi PLN CRM 
ini masih dalam tahap pertama. Rencananya ke 
depan akan dikembangkan ke tahap berikutnya, 
yaitu integrasi dengan aplikasi lainnya. Misalnya 
dengan aplikasi Field Service Operation (FSO) untuk 
menunjang operasional PLN, yang juga dibangun 
ICON+. Aplikasi ini juga memiliki potensi besar 
untuk diimplementasikan di perusahaan lain karena 
konsepnya mendukung penjualan suatu produk dan 
bersifat mobile.   

ROCHMAT SOPIAN

Engineer QA & Testing, Bidang Service 
Design & Implementation ICON+

Mendongkrak Kinerja Sales

Ada dua fungsi utama dari aplikasi PLN CRM ini. 
Pertama ialah membantu kebutuhan monitoring dan 
laporan, serta kedua ialah fungsi marketing yang 
berisi target calon pelanggan yang perlu di-follow 
up sales. Terkait fungsi tersebut, ada pula data 
opportunity atau data kontak pelanggan yang telah 
mengajukan layanan pasang baru, perubahan daya, 
atau sambungan sementara. 

“PLN CRM memiliki konsep sales force sehingga 
sales bisa secara cepat melakukan input 
opportunity-opportunity yang ada untuk berbagai 
produk ketenagalistrikan secara cepat, di mana pun 
dan kapan pun,” terang Rizky.

Rochmat menambahkan, selain mempercepat input 
opportunity, PLN CRM juga dapat memonitor kinerja 
sales, sehingga menciptakan persaingan kinerja 
sales di PLN yang semakin bagus. 

PRODUK & LAYANAN 9



Sebagai perusahaan yang terus bertumbuh, 
ICON+ memiliki target pertumbuhan yang terus 

meningkat setiap tahunnya. Target-target tersebut 
disusun bukan sekadar untuk dicapai, melainkan 
juga untuk dilampaui. 

Meski demikian, sebagaimana disampaikan Astri 
Christanti Surbakti, Manager Corporate Performance 
Evaluation ICON+, mencapai atau bahkan melampaui 
target, bukanlah hal yang mudah, butuh strategi dan 
upaya yang lebih dari biasanya. 

“Target 2020 sangat menantang, kita tidak bisa 
menggunakan cara-cara yang sama dan biasa. Perlu 
perubahan cara bekerja yang lebih efektif dan efisien 
untuk hasil yang lebih optimal,” ucap Astri kepada 
ICON+NEWS. 

Nah, metode yang selama ini dianggap cukup 
sukses, terutama dalam hal proses eksekusi target, 
adalah 4 Disciplines of Execution atau yang lebih 
dikenal 4DX. “Ini suatu konsep manajemen yang 
menekankan pentingnya disiplin dalam proses 
eksekusi strategi dan perencanaan,” jelas Astri. 

Sesuai namanya, konsep ini terdiri dari empat prinsip 
utama, yakni Focus on the Wildly Important; Act on 
the Lead Measures; Keep a Compelling Scorecard, 
dan; Create a Cadence of Accountablity. 

Strategi yang disusun secara 
tepat dapat memberikan arah 
berjalannya eksekusi yang efisien 
dan efektif sehingga mampu 
mencapai target excellent.

Menurut Astri, keempat prinsip yang ada pada 4DX 
ini sangat relevan dalam upaya meminimalkan 
gap antara target dan pencapaian. Di saat yang 
bersamaan, kualitas akhir (kerja), produktivitas, dan 
efisiensi pun dapat ditingkatkan.

Lebih Konsisten dan Disiplin

Rosa Rosmala Sima Bangun, Manager Data Center 
ICON+ yang telah menerapkan metode 4DX dalam 
empat bulan terakhir, mengakui manfaat yang 
timnya rasakan. “Hingga saat ini, bidang Data Center 
sudah menyelesaikan 7 Lead Measure dengan 
pencapaian yang maksimal dari sisi waktu dan 
kualitas,” ujarnya. Ia menambahkan, metode ini 
juga memberikan kemudahan bagi timnya untuk 
bersinergi. 

Implementasi 4DX

Fokus Bidik 
Target Prioritas

ROSA ROSMALA SIMA BANGUN

Manager Data Center ICON+

Hal yang sama juga disampaikan Rachmat 
Ariefianto, Plt. Manager Pemasaran & Penjualan SBT 
ICON+. Meski di awal sempat merasa kaku, seiring 
berjalannya waktu, penerapan metode 4DX menjadi 
terbiasa dan bisa dijadikan sebagai panduan dalam 
aktivitas operasional, seperti memonitor hasil dan 
proses canvasing secara riil yang dilakukan oleh Tim 
Pemasaran & Penjualan. 
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Fokus pada “The Wildly Important”
Wildly Important Goal (WIG) merupakan tujuan/target 
yang sangat penting (prioritas) dan strategis. 

Bertindak pada “Lead Measure”
Tindakan terprediksi dan dapat dipengaruhi yang 
dilakukan untuk merealisasikan WIG. Tindakan-
tindakan ini dicatat dalam WIG Session yang diadakan 
periodik.

Menyajikan Scoreboard
Panduan yang membantu setiap pihak untuk melihat 
apakah kinerjanya sudah mencapai target atau 
belum. Panduan ini harus dapat memotivasi.

Menciptakan “Cadance of Accountablity”
Laporan pertanggungjawaban atas komitmen yang 
sudah disepakati pada WIG Session. 

Dikemukakan dalam buku The 4 
Disciplines of Execution 

yang ditulis oleh Chris McChesney, 
Sean Covey, dan Jim Huling 

4 Disciplines 
of Execution 

4 Prinsip Disiplin

 RACHMAT ARIEFIANTO

Plt. Manager Pemasaran
& Penjualan SBT ICON+

 HANDY SANJAYA

Manager Operasi, Pemeliharaan, 

dan Aset SBU Regional Jawa 

Bagian Barat ICON+

YUDISTIRO YANUARIANTO

Manajer Bidang Contact Center 

& Service Desk ICON+

“Tantangan terbesar ialah komitmen tim terkait 
dengan adanya kesibukan rutin yang harus tetap di 
kerjakan setiap harinya, tapi paling tidak tim juga 
bisa meluangkan waktu rutin 30 menit- 1 jam setiap 
seminggu sekali untuk melihat secara bersama-
sama terkait hasilnya dengan saling support,” jelas 
Rachmat.

Selain melatih kedisiplinan, menurut pengalaman 
Handy Sanjaya, Manager Operasi, Pemeliharaan, 
dan Aset SBU Regional Jawa Bagian Barat ICON+, 
metode 4DX juga sangat membantu timnya tetap 
fokus dalam mencapai tujuan penting. “Terkadang 
semua target terasa penting sehingga kehilangan 
fokus dalam mencapai tujuan utama. Dengan 
simplifikasi target yang sesuai dengan target 
korporat, tim dapat lebih fokus pada target utama,” 
ujarnya.

Nada yang sama juga datang dari Yudistiro 
Yanuarianto, Manajer Bidang Contact Center & Service 
Desk ICON+. Salah satu manfaat metode 4DX yang ia 
rasakan ialah kemudahan dalam melakukan evaluasi 
serta menjadi lebih fokus pada hal-hal penting. 

Astri mengatakan, ragam manfaat dan kesuksesan 
penerapan metode 4DX di ICON+ tak terlepas dari 
komitmen yang ditunjukkan oleh ICONers. Di saat yang 
bersamaan, metode ini juga mendapat dukungan 
penuh dari manajemen puncak. 

“Contoh bentuk dukungan yang dilakukan oleh 
management adalah keterlibatan langsung jajaran 
Direksi dalam Wildly Important Goals (WIG) session 
melalui evaluasi scoreboard, pencapaian lead 
measure, evaluasi komitmen minggu lalu, serta 
penyampaian komitmen minggu depan,” tutur Astri.  
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Cycling Tour

Menikmati Destinasi Wisata 
di Atas Sepeda
Ada banyak cara untuk 
mengeksplorasi keindahan destinasi 
wisata. Salah satunya dengan 
bersepeda. Tapi ingat, harus dilakukan 
dengan tetap mengindahkan dan 
melaksanakan protokol kesehatan.

Setiap akhir pekan kita melihat pesepeda 
berseliweran di jalan-jalan, mulai dari yang 

sendiri, bersama keluarga, maupun dengan 
komunitas. Aktivitas mengayuh pedal ini memang 
kian marak saat pandemi. Tengok saja ketika 
car free day pertama digelar saat masa transisi 
pembatasan sosial berskala besar menuju adaptasi 
kebiasaan baru. Pesepeda tumpah ruah di jalanan. 

Olahraga yang bisa dinikmati semua usia ini 
dipercaya mampu meredam stres. Saat bersepeda, 
tubuh memproduksi hormon endorfin yang 
memicu rasa senang. Aktivitas menggowes ini juga 
bermanfaat menjaga tubuh tetap bugar. Tubuh yang 
sehat mampu meningkatkan sistem daya tahan 
tubuh yang diperlukan untuk menangkal virus. 

Bersepeda mengelilingi lingkungan perumahan 
rasanya sudah terlalu biasa. Cobalah bersepeda 
sambil berlibur di destinasi wisata. Sepanjang 
perjalanan mata kita akan dimanjakan panorama 
sebuah kota maupun bentangan keindahan yang 
diberikan oleh alam. Berikut beberapa destinasi 
wisata yang bisa dinikmati dari atas sepeda. 
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Spot Hits di Yogyakarta

Berkeliling Pulau Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat

Menyusuri Jejak Sejarah di Banten

Pemanasan di Jakarta

Sebelum menjelajahi destinasi wisata yang jauh, tak ada salahnya 
melakukan “pemanasan” dengan menyambangi berbagai destinasi di 
Jakarta. Beberapa lokasi yang cukup familiar di kalangan pesepeda 
seperti Kota Tua, Monumen Nasional, Gelora Bung Karno, dan Taman 
Mini Indonesia Indah.

Jembatan PIK 2 menambah daftar destinasi yang kerap dikunjungi 
para pesepeda. Bersepeda sambil menikmati keindahan matahari 
terbenam menjadi alasan lokasi ini ramai pada sore hari. 
Kenyamanan mengayuh pedal juga bisa didapatkan di Ecopark Ancol. 
Dibangun di area yang sangat luas, membuat kita tak perlu khawatir 
bergesekan dengan pesepeda lain. 

Di Yogyakarta, sejumlah destinasi bersepeda tengah viral di media 
sosial. Salah satunya, Bukit Klangon. Kendati medannya dipenuhi 
tanjakan, semua kelelahan akan terbayar begitu sampai di puncak 
bukit. Yang tak kalah mengesankan, sepanjang perjalanan kita akan 
menyaksikan gagahnya gunung Merapi.

Destinasi lain yang banyak diminati adalah Hutan Pinus Mangunan. 
Terdapat dua jalur menuju hutan pinus ini, melalui Girirejo dan Patuk. 
Bila ingin bersepeda santai, cobalah menyusuri aliran sungai Oya 
di Selopamiro, keindahan areal persawahan di Desa Pronosutan 
Kembang, dan Bendungan Kamijoro. 

Pesona Pulau Gili Trawangan telah menjadi magnet bagi wisatawan 
domestik dan mancanegara. Pulau yang berada di Lombok Utara, 
Nusa Tenggara Barat, ini merupakan destinasi wisata yang bebas dari 
kendaraan. Cidomo, delman khas Lombok, menjadi transportasi yang 
digunakan masyarakat dan turis di pulau ini.

Karena bebas kendaraan, Gili Trawangan sangat ramah pada 
pesepeda. Tak sulit menemukan tempat penyewaan sepeda di pulau 
ini. Selain mengelilingi pulau, salah satu destinasi favorit untuk 
bersepeda adalah Sunset Road. Lokasi ini dikenal sebagai tempat 
terbaik untuk menikmati keindahan pantai dan matahari terbenam. 

Bersepeda santai sambil menyaksikan sisa-sisa kemegahan 
bangunan masa lampau dapat menjadi alternatif liburan sekaligus 
memperkaya pengetahuan akan sejarah. Sore hari, saat cuaca tak 
lagi terik, merupakan waktu terbaik mengunjungi Keraton Kaibon. 
Keraton yang dihancurkan Belanda pada 1832 ini masih menyisakan 
keindahan yang bisa dipandangi.

Tak jauh dari Keraton Kaibon, sekitar 500 meter ke arah utara, kita 
akan sampai di Keraton Surosowan. Berdiri di atas lahan seluas tiga 
hektar, Keraton ini dibangun melalui empat fase pembangunan, mulai 
dari 1552 hingga 1570. Nasibnya tidak jauh berbeda dengan Keraton 
Kaibon. Keraton ini dihancurkan pada 1813 atas perintah Gubernur 
Jenderal Herman Daendles. 
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ICONers Inspiratif

Dari 
Hobi 
Jadi
Album

Keseriusannya menekuni saksofon 
beberapa tahun lalu membawanya pada 
satu pencapaian besar. Ia kini memiliki 
album instrumental.

Apabila ingin melatih kekuatan fisik, maka 
berolahragalah. Namun, jika ingin mengasah 
kecerdasan dan konsentrasi, dengarkanlah 
musik. Sebab itu pula banyak sekali anjuran untuk 
memperdengarkan musik bagi anak kecil bahkan 
sejak dalam kandungan. Musik berirama lambat 
memiliki efek menenangkan bagi pikiran. Sebuah 
cara meredakan stres yang menyenangkan.

Perangkat untuk mendengarkan musik pun terus 
berubah seiring dengan berubahnya zaman. Mulai 
dari gramofon, kaset, dvd, hingga aplikasi digital 
streaming. Selain legal, mendengarkan musik 
melalui layanan streaming menghemat kapasitas 
ruang penyimpanan telepon pintar. Salah satu 
distributor musik digital yang paling populer adalah 
Spotify.

Ketikklah “Yanti Yulianti” pada kolom pencarian 
Spotify, maka akan muncul cover album Alunan 
Vol.2: Sheila on 7 (Saxophone Instrumental). 
Album instrumental tersebut merupakan karya 
Yanti Yulianti Argadinata, ICONers yang mengampu 
jabatan sebagai Manager General Affairs ICON+.

“Akhir Maret 2020, saya dihubungi oleh Sony Music. 
Mereka berencana untuk mengeluarkan album 
instrumental kedua dari lagu-lagu Sheila on 7,” ujar 
perempuan yang mengidolakan musisi Warren Hill 
ini.

YANTI Y. ARGADINATA
Manager General Affairs ICON+
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Alunan Vol.1 sendiri merupakan album berisi lagu-
lagu Sheila on 7 yang dimainkan dengan instrumen 
gitar. Sementara pada Alunan Vol.2, instrumen yang 
dimainkan adalah saksofon. Dari sembilan lagu 
dalam album tersebut, Yanti memainkan empat judul 
lagu, yaitu Sephia, Dan, Hari Bersamanya, serta Itu 
Aku. Sedangkan lima lagu lainnya dimainkan oleh 
artis saksofonis Ricard Hutapea.

Yanti menuturkan, proses penggarapan album 
berlangsung selama satu bulan. Satu-satunya 
kendala yang dihadapi saat itu adalah sulitnya 
mendapatkan rekaman yang bagus. Karena berada 
dalam situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, 
seluruh proses rekaman dilakukan secara mandiri di 
rumah. Namun Yanti bersyukur atas segala nikmat 
yang diberikan Tuhan. 

“Masih tidak menyangka dikasih rezeki tambahan di 
kala pandemi sedang melanda. Anugerah luar biasa 
yang tidak disangka-sangka,” ucap Yanti.

Mencintai Musik Sejak Kecil

Kecintaan Yanti pada saksofon terjadi pada tahun 
2017. Meski terbilang baru dalam memainkan alat 
musik tiup tersebut, kecintaannya pada musik telah 
berlangsung lama. Yanti tak ingat kapan persisnya 
mulai memiliki ketertarikan dengan dunia musik. 
Yang pasti, ia senang mendengarkan lagu sejak kecil. 

Tumbuh dalam lingkungan keluarga yang gemar 
bermusik membuat Yanti semakin jatuh cinta pada 
musik. Terlebih kakak dan adiknya memiliki hobi 
yang sama dengannya. Sejumlah alat musik seperti 
organ, gitar, hingga drum tersedia di rumah. Yanti 
sendiri mampu memainkan gitar, organ, dan piano. 
Namun ia punya alasan tersendiri mengapa akhirnya 
memilih memainkan saksofon. 

“Saya sebetulnya hobi bernyanyi juga, tapi karena 
keterbatasan suara, maka saya memilih saksofon. 
Karena saksofon adalah alat musik melodis, yaitu 
alat musik yang bisa membunyikan melodi dalam 
lagu secara lengkap sehingga bunyi yang dihasilkan 
alat musik melodis ini mengatur nada utama dalam 
sebuah lagu atau musik,” terang Yanti. 

Sejak saat itu Yanti giat berlatih saksofon seminggu 
sekali bersama komunitas saksofon yaitu de Saxes 
Saxotainment. Kendati disibukkan oleh pekerjaan 
kantor dan kala itu tengah menyiapkan tesis, 
bahkan sempat terserang penyakit Bell Palsy yang 
membuatnya tidak dapat meniup saksofon dengan 
baik selama tiga bulan, tak sekalipun menyurutkan 
semangatnya untuk berlatih.

Hal yang paling berkesan bagi Yanti dari bermain 
saksofon adalah saat penampilannya disambut oleh 
penonton karena merasa senang dengan lagu yang 
dimainkannya. Dapat membuat orang lain bahagia 
menjadi kepuasan tersendiri baginya.  

“Musik adalah ungkapan hati. Dapat menghibur 
diri di kala sedih dan menemani di kala senang. 
Di dalam musik juga banyak pembelajaran hidup 
yang dapat kita petik baik dari lirik maupun 
maknanya,” tutur Yanti.   

    Musik adalah ungkapan hati. 
Dapat menghibur diri di kala sedih dan 
menemani di kala senang. Di dalam 
musik juga banyak pembelajaran 
hidup yang dapat kita petik baik dari 
lirik maupun maknanya.
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Sebagai bagian dari rangkaian acara “The 
New Spirit 2.0” menuju HUT ICON+ ke-20, 

pada Jumat, 18 September 2020 lalu ICON+ 
menghelat webinar bertajuk “Tetap Sehat dan 
Waras”. Acara webinar ini dihadiri oleh ICONers-
ICONers dari kantor pusat dan SBU Regional 
yang tersebar di berbagai wilayah di Tanah Air.

Webinar ini berlangsung dalam dua sesi. 
Sesi pertama menghadirkan pembicara 
seorang pakar emotional healing dan penulis 
banyak buku mengenai healing dan terapi, 
Irma Rahayu. Sementara pada sesi dua hadir 
pembicara dr. Irzan Nurman, M.Sc., EPC., Vice 
Director UKK Pusbangki FKUI.  

Dalam sambutannya, Plt. Direktur Utama 
ICON+ Yuddy Setyo Wicaksono mengatakan 
kepada seluruh ICONers yang hadir untuk 
selalu siap menghadapi perubahan dan 
situasi apa pun. Ketangguhan ini, menurut 
Yuddy, merupakan “Tanggung jawab ICONers 
terhadap diri sendiri untuk menjadi pribadi 
yang lebih baik dan memberikan yang terbaik 
untuk keluarga, serta tanggung jawab ICONers 
sebagai bagian dari team work menciptakan 
kolaborasi terbaik mencapai performance 
perusahaan,” ucap Yuddy. 

Yuddy juga mengatakan, situasi pandemi 
yang berkepanjangan seperti saat ini sudah 
seharusnya tidak membuat kita menyerah 
dengan ketidakwarasan. Menurutnya, saat ini 
justru banyak kesempatan yang dapat kita 
ambil untuk menjadi sarana introspeksi dan 
pengembangan diri. 

“Saya tahu betul, saat ini kita merasakan lelah, 
sedih, marah, bahkan stres. Tidak apa-apa, 
itu manusiawi,” tuturnya. Hanya saja, Yuddy 
mengajak ICONers untuk tetap menjaga 
semangat dan kewarasan dengan melakukan 
hal-hal positif yang dapat dilakukan.   

Bersiap Merayakan 
The New Spirit 
ICONers
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ICON+ SBU Regional Jawa Bagian Timur 
terus memberikan dukungannya bagi dunia 

pendidikan selama masa pandemi. Salah 
satu dukungan yang diberikan ialah dalam 
bentuk kolaborasi dengan Smartfren dalam 
memberikan Sim Card 4G yang berisi APN 
Private ICON+. Sim Card ini akan dipergunakan 
untuk para guru dan siswa di Kediri, Jawa 
Timur. 

Plt. GM SBU Regional Jawa Bagian Timur ICON+ 
Agus Widya Santoso mengatakan, di Kediri 
setidaknya terdapat 1.700 siswa dan 200 guru 
yang akan dapat menggunakan APN Private 
ICON+. Ke depan, apabila proyek ini dirasa 
berhasil ICON+ juga akan mengembangkan 
untuk kota-kota lainnya. 

Dukungan SBU Regional Jawa Bagian Timur 
juga diberikan untuk Universitas Jember 
(UNEJ). Untuk mendukung kegiatan belajar 
daring, pada Jumat, 18 September 2020 
lalu, ICON+ dan UNEJ menandatangani Nota 
Kesepahaman (MoU) sekaligus Perjanjian Kerja 
Sama (PKS). 

MoU yang ditandatangani tersebut mengatur 
kerja sama kedua belah pihak mengenai 
pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi. Sementara PKS yang disepakati 
ialah mengenai penyediaan fasilitas video 
conference/i-VIP Zoom Meeting untuk kegiatan 
daring akademika UNEJ selama masa pandemi 
COVID-19. 

PKS tersebut merupakan tindak lanjut MoU/
Nota Kesepahaman dan merupakan satu 
kesatuan yang tak terpisahkan.

Untuk memastikan kelancaran aktivitas daring 
selama masa pandemi ini, UNEJ melakukan 
pengadaan lisensi Video Conference/I-VIP 
Zoom Meeting.

Aktivitas daring ini menggantikan kegiatan 
belajar mengajar yang biasanya berlangsung 
di beberapa lokasi kampus seperti UNEJ, 
Universitas Bondowoso, Universitas Lumajang, 
dan Universitas Pasuruan, dengan rincian 250 
Lisensi User Account, Add On 1 Host Webinar 
500 peserta, dan Add On 1 Host Webinar 1.000 
peserta.  

SBU Regional Jawa 
Bagian Timur Terus 
Aktif Dukung Dunia 
Pendidikan
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Demi memudahkan pengelolaan tempat 
pariwisata, ICON+ bekerja sama dengan 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Gunung Kidul dan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Gunung Kidul, 
menyediakan jaringan internet di enam 
titik di pantai di Gunung Kidul, Yogyakarta. 
Acara peresmian dan pengujian jaringan 
internet tersebut berlangsung pada Kamis, 3 
September 2020. 

Kehadiran koneksi internet ini, seperti 
disampaikan oleh Setiyo Hartarto, Kepala BPPD 
Gunung Kidul, akan semakin memudahkan 
komunikasi antaranggota dan para pengelola 

Senin, 31 Agustus 2020, berlangsung 
seremonial Go Live Project Upgrade dan 

Integrasi Maximo 7.6 di Kantor PLN Unit Induk 
Pembangkit Tanjung Jati B (PLN UIK TJB). 
Acara tersebut diselenggarakan seiring dengan 
selesainya proses upgrade dan integrasi 
Maximo 7.6 yang didukung penuh oleh ICON+. 

Adapun upgrade dan integrasi Maximo 7.6 
tersebut diimplementasikan di PLN UIK TJB, 
PT TJB Power Services (PT TJBPS) Unit 1 & 2, 
serta PT Komipo Pembangkit Jawa Bali (PT 
KBPJB) Unit 3 & 4. 

pantai. Ke depannya, dengan adanya jaringan 
internet ini juga akan tersedia berbagai macam 
fasilitas dan layanan seperti CCTV, WiFi untuk 
pengunjung, sensor gelombang pantai, hingga 
pemantauan protokol new normal mulai dari 
pintu masuk hingga ke bibir pantai. 

Fajri Aryuanda, Manager ICON+ Kantor 
Perwakilan DI Yogyakarta mengatakan, sebagai 
salah satu anak usaha BUMN, ICON+ tentu 
akan mendukung penuh setiap program 
pemerintah. “Sudah menjadi komitmen ICON+ 
untuk terus meningkatkan kualitas layanan 
serta menghadirkan solusi-solusi terbaik di 
bidang sarana telekomunikasi dan digitalisasi,” 
ucap Fajri.  

Penggunaan Maximo dan integrasi versi 
7.6.1 merupakan yang kali pertama bagi 
pembangkitan yang ada dari seluruh unit-unit 
pembangkitan PLN lainnya. Acara ini dihadiri 
langsung oleh GM PLN UIK TJB Rachmad Azwin 
dan Plt. GM SBU Regional Jawa Bagian Tengah 
ICON+ Hendrik Permajaya.  

Hadirkan Koneksi 
Internet, ICON+ 
Dukung Pariwisata 
Gunung Kidul

Integrasi Maximo 
TJB 7.6.1 
Resmi Go Live
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Resensi Buku

Ungkapan-ungkapan yang menyatakan pentingnya 
melayani pelanggan sebaik-baiknya nyaris 

menjadi klise. Hampir di setiap kesempatan, kalimat-
kalimat yang menyatakan bahwa pelanggan adalah 
sosok penting yang harus dipuaskan, melulu ada. 
Dalam setiap orientasi karyawan baru, mereka 
yang akan bertugas berhadapan langsung dengan 
pelanggan pun selalu diberi pemahaman bahwa 
pelanggan mereka adalah raja: jangan sekali pun 
buat mereka kecewa atau silakan kalian pilih 
pekerjaan lain. 

Tapi, agaknya kita butuh memahami lebih dalam 
lagi mengenai apa itu sebenarnya “melayani 
pelanggan”. Bila ingin lebih jauh lagi, kita juga bisa 
mulai meresapi makna apa sebenarnya “kepuasan 
pelanggan” itu.

BERASAL 
DARI HATI, 
BERDAMPAK
HINGGA 
KE HATI
Apa yang membedakan pelayanan 
dari hati dengan pelayanan yang 
biasa-biasa saja? Membaca buku ini 
kita akan memahami apa hakikat 
melayani pelanggan.

Yesaya Christian Oenans, penulis buku ini, mengutip 
kalimat Jeffrey Gitomer mengenai pelanggan. 
Gitomer merupakan pakar pelayanan pelanggan 
yang banyak menghasilkan buku. Gitomer katakan, 
“kepuasan pelanggan adalah hal paling hebat. Tapi 
loyalitas pelanggan adalah segalanya!” Itu semua 
berangkat dari pelayanan pelanggan yang berasal 
dari hati, dan berdampak pula ke hati. 

Tak mengherankan bila kemudian Oenans juga 
mengamini kata-kata Robert K. Greenleaf yang 
percaya bahwa pemimpin hebat sejatinya ialah 
pelayan hebat. 

Menurutnya, dengan menempatkan pelayanan 
pelanggan sebagai orientasi penting dalam setiap 
proses bisnis, maka mindset, sikap, strategi, dan 
arah perusahaan akan menjadi lebih lugas lagi untuk 
direncanakan dan dilaksanakan. 

Tujuan akhirnya, tentu saja, menuju kesuksesan yang 
terbentang di depan mata. 

Penulis 
Halaman  
Penerbit
Tahun Terbit
ISBN

Judul

Yesaya Christian Oenans
224 
Gramedia Pustaka Utama
Juni 2016 
9786020330242

Give Your Heart– Rahasia 
Memenangkan Hati Pelanggan

:
:
:
:
:

:
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Waspada KLaster Keluarga
Kontribusi klaster keluarga terhadap penambahan 
kasus positif COVID-19 semakin meningkat dari hari 
ke hari. Jangan lupakan protokol kesehatan meski saat 
bersama keluarga.

Berkumpul bersama keluarga tentu hal yang 
menyenangkan. Apalagi setelah sekian lama tidak 
bertemu. Belum lagi kalau ada agenda keluarga besar 
yang memang telah direncanakan sejak jauh hari.

Jangan kendor 3M

Video Call-an dulu Aja Protokol Kesehatan saat 
Masuk Rumah

Tetap saling dukung dan peduli

Jangan hanya karena sepupu-an, terus berarti kita 
merasa aman dari COVID-19 dan jadi gak pakai 
masker. Nggak gitu, Bro. Ada baiknya tetap patuhi 
protokol kesehatan. Pastikan kita menerapkan 3M: 
pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. 
Menerapkan 3M merupakan bentuk kepedulian kita 
pada sesama saudara loh!

Kalau memang gak urgent-urgent banget untuk 
ketemuan, bisa kali venue dipindahin jadi video 
call-an. Lancar kok. Apalagi kalau koneksinya pakai 
Stroomnet. Hehehe.....

Nah ini nih. Sebagian dari kita ada yang harus 
tetap bekerja dari luar. Kalau pulang ke rumah, 
pastikan melaksanakan protokol kesehatan ya. 
Cuci tangan dan kaki sebelum masuk rumah, 
jangan sentuh siapa atau apa pun, mandi, dan 
segera rendam pakaian yang baru dipakai.

Kalau memang sulit ketemu karena COVID-19, 
jangan lupa untuk terus menjaga silaturahmi. 
Update-update kabar. Jangan-jangan ada 
keluarga yang nikah terus kita gak diundang :D

Apa yang harus dilakukan agar tetap 

bisa terhindar dari COVID-19?

wkwkwkwk...
Mending kumpul
online..ga kena

covid-19

Wiidiihhh
Pada kumpul

online..Pada sibuk
apa kalian ?

Jadi lebih aman
broo...

kalau ikut aturan
3M
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