
D A T A  &  A N G K A

22 Penghargaan di TBCCI 2020

Contact Center PLN 123 (CC PLN 123) 
yang dikelola ICON+ berhasil meraih 

22 penghargaan dalam ajang The Best 
Contact Center Indonesia (TBCCI) 2020. 
Penghargaan ini juga mengantarkan 
posisi PT PLN (Persero) sebagai runner up, 
setelah tahun lalu berada di posisi ke-15.
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1. IT Support – PLATINUM 
2. Quality Assurance – PLATINUM 
3. Supervisor – PLATINUM 
4. Agent Premium – PLATINUM 
5. Agent Publik PLATINUM 
6. Back Office PLATINUM 
7. Quality Assurance GOLD 
8. Team Leader Inbound GOLD 
9. Best of The Best Leader SILVER 
10. Team Leader Inbound SILVER 
11. Agent Digital Publik SILVER 
12. Team Leader Inbound BRONZE 
13. Quality Assurance BRONZE

1. Scheduling Team Work – PLATINUM 
2. Quality Team Work -GOLD 
3. Reporting Team Work – SILVER

1. Technology Innovation – PLATINUM 
2. Business Contribution – GOLD 
3. People Development – SILVER 
4. Employee Engagement – SILVER 
5. Digital Media – SILVER 
6. Operation – BRONZE

Kategori “Corporate Teamwork”
(3 Award: 1 Platinum, 1 Gold, 1 Silver)

Kategori “Individual” 
(13 Award: 6 Platinum, 2 Gold, 3 Silver, 2 Bronze)

Kategori “Corporate Program”
(6 Award: 1 Platinum, 1 Gold, 3 Silver, 1 Bronze)



Bagi bangsa Indonesia, bulan November identik dengan bulan yang 
penuh semangat kepahlawanan. Tepat pada 10 November, bangsa 

Indonesia akan memperingat Hari Pahlawan. Pada kesempatan tersebut 
kita akan mengenang kembali spirit kepahlawanan yang pernah dimiliki 
oleh bangsa Indonesia dalam menghalau setiap upaya penjajahan. 

Spirit kepahlawanan tersebut merupakan suatu yang patut untuk terus 
kita pertahankan, sekalipun ancaman penjajahan fisik bisa kita katakan 
tak ada lagi. Hari ini, kepahlawanan tersebut bisa datang lewat banyak 
bentuk. 

Ada begitu banyak panggilan bakti untuk semua anak bangsa di hari-
hari ini. Dalam hal penanganan pandemi, misalnya. Tenaga kesehatan, 
yang berdiri paling depan, melakukan hal tersebut bukan sekadar 

pemenuhan tanggung jawab profesi mereka, tetapi juga sebagai bentuk cinta mereka kepada Indonesia, kepada 
kemanusiaan. 

Demikian pula bagi kita ICONers. Dengan kemampuan, kesempatan, amanah, dan tanggung jawab yang kita 
miliki, sudah sepatutnya kita bekerja menghadirkan konektivitas di Indonesia bukan hanya karena tuntutan 
profesi. Hal tersebut kita lakukan justru merupakan bagian dari bakti kita kepada Indonesia. 

Kita tahu, saat kita menghadirkan konektivitas, yang terwujud bukan hanya sambungan internet atau 
telekomunikasi, tetapi juga harapan untuk masa depan yang gemilang. Dengan konektivitas, anak-anak sekolah 
dapat mengenyam begitu banyak ilmu di internet, para pelaku UMKM dapat semakin leluasa memasarkan 
produk-produk mereka, dan proses bekerja bisa menjadi lebih efektif. Hal-hal yang kita sebut sebagai beyond 
connectivity. Lebih dari sekadar konektivitas. 

Akhirnya, selamat menunaikan spirit kepahlawanan untuk ICONers. Jangan pernah berhenti berbuat baik untuk 
Indonesia. 
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Pertempuran terbesar pertama pascaproklamasi 
kemerdekaan Indonesia terjadi pada 10 

November 1945. Pukul 06.00 pagi, tentara Inggris 
yang tergabung dalam Allied Forces Netherland 
East Indies (NICA) menggempur Kota Surabaya dari 
berbagai penjuru. Serangan dari darat, laut, dan 
udara yang dilancarkan pasukan NICA dipicu oleh 
kematian panglima tentara sekutu, Brigadir Jenderal 
Aulbertin Walter Sother Mallaby. 

Konektivitas Indonesia

Itikad menghadirkan konektivitas ke seluruh pelosok Indonesia menjadi cara ICON+ 
melanjutkan perjuangan para pahlawan. 

SPIRIT KEPAHLAWANAN
MENGHADIRKAN KONEKTIVITAS 

DI INDONESIA

Perang yang berlangsung selama tiga pekan 
diperkirakan telah menewaskan lebih dari 10 ribu 
jiwa dan mendesak para pejuang Indonesia mundur 
ke Sidoarjo dan Mojokerto. Demi mengenang 
jasa para pahlawan dalam mempertahankan 
kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno melalui 
Keppres Nomor 316 Tahun 1959 menetapkan 10 
November sebagai Hari Pahlawan. 
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Hari Pahlawan menjadi momentum untuk 
melanjutkan spirit kepahlawanan dengan 
cara memajukan bangsa Indonesia. Sebagai 
perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK), itikad melanjutkan 
perjuangan para pahlawan dilakukan ICON+ dengan 
menghadirkan konektivitas jaringan telekomunikasi 
yang tidak hanya menjangkau kota-kota besar. 

“Jika dulu perjuangan dilakukan dengan mengangkat 
senjata, saat ini kita melanjutkan perjuangan 
dengan memajukan bangsa melalui pengembangan 
teknologi dan transformasi digital Indonesia,” 
demikian disampaikan Yuddy Setyo Wicaksono 

Plt. Direktur Utama ICON+ dalam acara Coffee 
Morning Series #3 pada 16 November 2020 lalu. 

Tentu saja, perjuangan menghadirkan 
pengembangan teknologi dan transformasi digital 
Indonesia memiliki peranan penting saat ini. Terlebih 
situasi dunia telah berubah dan teknologi digital 
telah terimplementasikan di hampir seluruh lini 
kehidupan.

Itikad Indonesia untuk terus menghadirkan 
transformasi digital juga terus digaungkan oleh 
Pemerintah. Presiden Joko Widodo secara khusus 
pada 14 Agustus 2020 lalu, saat menyampaikan 
pidato keterangan pemerintah atas RAPBN 2021 di 
Gedung DPR/MPR, Jakarta, menyampaikan rencana 
Pemerintah untuk terus mendorong pembangunan 
infrastruktur internet bagi 4.000 desa dan kelurahan 
di daerah 3T. Pemerintah, menurut Presiden, 
mendorong sebesar-besarnya transformasi digital. 
“Pembangunan ICT tahun 2021 dengan anggaran 
Rp30,5 triliun (termasuk melalui TKDD) difokuskan 
mengakselerasi transformasi digital,” ucap Presiden. 

Inisiatif-inisiatif Penting

Sampai sejauh ini, tentu saja, telah banyak upaya 
ICON+ dalam rangka berkontribusi mewujudkan 
konektivitas berbasis TIK di Indonesia. Ragam 
inisiatif yang telah dilakukan oleh ICON+ di antaranya 
ialah menjalankan program Desa Berlistrik dan 
Berinternet (DBB), yang telah dimulai sejak 2018 
lalu, bersama-sama dengan PT PLN (Persero). 
Dalam program tersebut, PLN melakukan elektrifikasi 
dengan upaya yang menjangkau seluruh pelosok 
negeri, sementara ICON+ kemudian mengoptimalkan 
infrastruktur yang ada dengan konektivitas internet. 

Dalam menghadirkan konektivitas ke pedesaan, tidak 
hanya sambungan data yang dihadirkan oleh ICON+. 
Dalam banyak kesempatan, ICON+ juga mendirikan 
Ides Cafe (Internet Desa Cafe), yang menghadirkan 
fasilitas internet gratis di pedesaan sejak 2019 lalu. 

Kehadiran konektivitas hingga ke pedesaan ini 
diharapkan ke depannya mampu memberikan 
kontribusi optimal bagi berbagai aspek kehidupan di 
pedesaan, mulai dari pendidikan, pelayanan publik, 
hingga ke  perekonomian masyarakat.

YUDDY SETYO WICAKSONO
Plt. Direktur Utama ICON+

Jika dulu perjuangan 
dilakukan dengan mengangkat senjata, 
saat ini kita melanjutkan perjuangan 
dengan memajukan bangsa melalui 
pengembangan teknologi dan 
transformasi digital Indonesia.
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Potential Largest National Coverage

Inisiatif terbaru ICON+ dalam menghadirkan 
konektivitas ke seluruh Indonesia ialah Stroomnet, 
yakni layanan internet dan TV berbasis fiber 
optik yang dapat dinikmati oleh siapa pun tanpa 
terkecuali, selama berada dalam coverage area.

Yuddy mengatakan, sebagai anak perusahaan PT 
PLN (Persero), ICON+ memang diberi amanah untuk 
mengelola aset jaringan PLN yang tersebar dari 
Sabang hingga Merauke. Jaringan yang tersebar 
dari perkotaan hingga pedesaan ini apabila dikelola 
dengan baik akan menjadi potential largest national 
coverage bagi ICON+. 

“Dengan masuknya internet ke seluruh pelosok 
Nusantara, saudara kita dapat mengakses informasi. 
Masyarakat Indonesia akan mendapatkan hak yang 
sama dalam akses informasi dengan teknologi 
terkini,” jelas Yuddy. 

Menginternetkan Nusantara, lanjut Yuddy, hanya 
bisa tercapai dengan kerja sama seluruh ICONers di 
Indonesia. Legacy ini membutuhkan kontribusi dari 
seluruh keluarga besar ICON+, baik jajaran Dewan 
Direksi, General Manager, VP, Manager, dan seluruh 
pegawai tetap, PKWT, maupun pegawai alih daya.  

Stroomnet diluncurkan pertama kali pada 2019 lalu 
dan hingga saat ini telah memiliki banyak pelanggan 
yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. 
Yang istimewa, seiring dengan aset jaringan PLN 
yang tersebar luas, Stroomnet juga hadir hingga ke 
wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terjamah 
akses internet. 
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Pengalaman ICONers

Dalam salah satu Misi-nya, ICON+ bertekad untuk “memberikan kontribusi terhadap perkembangan 
telekomunikasi nasional.” Hal ini diimplementasikan dengan menciptakan konektivitas di seluruh penjuru 

Tanah Air. Hingga hari ini, sudah cukup banyak yang ICON+ lakukan dalam menghadirkan konektivitas untuk 
bangsa. Hal ini tentu tak lepas dari dukungan ICONers di berbagai wilayah. 

Berikut sejumlah pengalaman menarik dari ICONers saat menghadirkan konektivitas di wilayah kerjanya. 

DEMI PENDIDIKAN, PELAYANAN, 
DAN MIMPI-MIMPI

“Salah satu pengalaman paling berkesan ialah saat 
menghadirkan koneksi di Desa Jiwan, Kecamatan 
Karangnongko, Klaten. Pak Widodo, warga desa 
tersebut, sangat gigih menghubungi kami untuk 
meminta disambungkan layanan Stroomnet. 
Saat kami periksa, desa tersebut sangat jauh 
dari jangkauan kami. Namun Pak Widodo sangat 
gigih, hampir setiap hari menghubungi kami 
dan berinisiatif mengumpulkan data warga yang 
berminat.

Akhirnya kami memutuskan melakukan survei 
kelayakan teknis. Saat mengunjungi lokasi, betapa 
terkejutnya kami karena medan yang ditempuh 
cukup ekstrem, melewati hutan yang tak berlampu 
dan jalan berbatu. Di lokasi, kami lebih kaget lagi 
karena sinyal seluler sangat tidak stabil, hanya 1-2 
bar. Belum ada satu pun provider internet lain di 
lokasi tersebut. 

Warga di sana sangat antusias mendukung. Kami 
disambut dengan suka cita, bahkan disuguhi 
makanan lokal yang nikmat, disediakan basecamp 
dan gudang penyimpanan di salah satu rumah 
warga, dan warga turut membantu.

Saat internet sudah hadir, masyarakat sangat puas 
dan berterima kasih sekali, lalu menceritakan ke 
berbagai macam pihak hingga membuat masyarakat 
di desa-desa sekitar merasa iri dan menuntut kami 
segera melakukan pembangunan juga di desa-desa 
mereka.”

Terharu dengan Antusias Warga

FAJRI ARYUANDA

Manajer Kantor Perwakilan
DI Yogyakarta SBU Regional 
Jawa Bagian Tengah ICON+

ICONERS6



“Menjadi kebanggaan bagi ICON+ bisa 
mengoneksikan high risk prison di Pulau 
Nusakambangan. Sebelumnya pulau tersebut 
merupakan area yang sama sekali belum terjangkau 
jaringan, baik seluler maupun media komunikasi lain. 
ICON+ kemudian diberi tantangan oleh Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan (DITJENPAS) Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, untuk bisa 
menghadirkan koneksi ke area tersebut dan 
mengintegrasikannya ke DITJENPAS PUSAT. Dengan 
solusi yang diberikan ICON+, kini lokasi-lokasi high  
risk prison tersebut telah terhubung dengan Pusat 
secara realtime, baik data maupun sistem CCTV. 

Menghadirkan koneksi ke Pulau Nusakambangan 
terbilang tidak mudah karena lokasi yang harus 
menyeberangi selat dari Cilacap dan tidak 
memungkinkan penarikan fiber optik. Namun berkat 
kerja sama dari divisi-divisi internal di ICON+, 
masalah tersebut dapat diatasi. 

Setelah konektivitas hadir di Nusakambangan, 
segala macam kesulitan yang mereka biasa hadapi, 
berangsur hilang. Kendala komunikasi tidak terjadi 
lagi. UPT Lapas dapat langsung mengirimkan data 
secara realtime dan CCTV pun dapat dipantau 
hingga di Pusat. Para pegawai di sana pun dapat 
berkomunikasi dengan mudah. “

“Banyak pengalaman berkesan selama 
menyosialisasikan dan menghadirkan Stroomnet 
kepada masyarakat di Jawa Barat. Di antaranya 
ialah di Desa Mandala Mekar, Tasikmalaya, 
dan di salah satu desa terluar di Jawa Barat di 
Kabupaten Pangandaran. Ada seorang anak yang 
menyampaikan keseriusannya memasang internet 
bahkan bersedia menjadi mitra pemasaran ICON+ 
di wilayahnya. Alasannya: ia ingin menjadi youtubers. 
Saat itu kami dan tim di SBU Regional Jawa Bagian 
Barat melihat, kehadiran internet yang berkualitas 
tinggi tentu akan bisa menemani anak-anak itu 
untuk mewujudkan mimpi-mimpinya, selain juga 
dapat membantu mencerdaskan anak bangsa. 

Mewujudkan Mimpi Masyarakat

RIJAL ISLAMI

Eng. Pembangunan Pemeliharaan
dan Aset, Kantor Perwakilan Padang, 
SBU Regional Sumatera Bagian Tengah 
ICON+

HIZKIA JONATH POLII

Officer Account Manager 
Bid. Government & Education 
Solution ICON+

DEWI KUSUMAWARDANI
Account Manager/Account Executive 

Bidang Pemasaran dan Penjualan SBU 
Regional Jawa Bagian Barat ICON+

“Menghadirkan koneksi internet melalui Stroomnet di 
Nagari Surantih menjadi kebanggaan tersendiri bagi 
kami. Nagari Surantih berada di Kecamatan Sutera, 
Pesisir Selatan, jaraknya 130 kilometer dari Kota 
Padang. Animo masyarakat di sana sangat tinggi. 
Mereka sangat mengharapkan kehadiran internet 
untuk menunjang pendidikan anak-anak mereka. 
Sampai-sampai, salah seorang tokoh masyarakat 
berkata, ‘kami lebih rela kekurangan beras asalkan 
pendidikan anak-anak kami terpenuhi, dan sumber 
ilmu saat ini ada di internet.’

Harus diakui, tidak mudah bagi kami memilih Nagari 
Surantih sebagai daerah pengembangan Stroomnet. 
Pada tahap awal, memang ada inisiasi dari pemuda 
setempat yang mencoba menghubungi kami 
menanyakan peluang Stroomnet hadir di wilayah 
mereka. Setelah melalui proses survei dan diskusi, 
kami memutuskan untuk menghadirkan Stroomnet 
di Nagari Surantih. 

Kini masyarakat di Nagari Surantih merasa sangat 
terbantu dengan kehadiran internet di wilayah 
mereka, terlebih di masa pandemi. Layanan 
internet up to 5 MB menjadi primadona di kalangan 
masyarakat Surantih karena harganya yang 
terjangkau. Yang terpenting, sesuai dengan harapan, 
anak-anak di Nagari Surantih bisa mengakses 
samudera ilmu yang tersedia di internet.”

Sarana Penting untuk Pendidikan

Hal itu pula yang kami sosialisasikan kepada 
masyarakat. Kami memberikan pandangan betapa 
internet adalah gerbang bagi anak-anak Indonesia 
untuk memperluas wawasan. Selain itu, di masa 
pandemi di mana keterbatasan lapangan pekerjaan 
terjadi, internet menghadirkan solusi ekonomi 
alternatif dengan, misalnya, berjualan online. Yang 
paling penting ialah para pelajar masih bisa tetap 
menimba ilmu dan mereka yang bekerja masih bisa 
bermitra dan bertatap muka secara virtual untuk 
bekerja atau mengembangkan usahanya.”

Yang Pertama di Nusakambangan
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Aplikasi MDMS

Sebagai anak perusahaan dan enabler proses 
bisnis PLN, ICON+ berperan penting dalam 

proses transformasi digital PLN agar mampu 
untuk bersaing dan tetap relevan dengan industri 
4.0. Guna mendukung proses digitalisasi tersebut, 
ICON+ menghadirkan sebuah inovasi baru dengan 
menghadirkan aplikasi Meter Data Management 
System (MDMS).

Aplikasi MDMS ini merupakan komponen utama 
dalam Sistem Aplikasi Automatic Meter Reading 
(AMR) dan Sistem Pengukuran Dua Arah (SPDA) 
yang berfungsi dalam penyimpanan dan pengelolaan 
data pembacaan transaksi energi listrik dan 
menjamin revenue assurance.

Agung Nugraha Sulistiyana, Engineer Service 
Requirement Validation Bidang Service Design & 
Implementation, Divisi Electricity Digital Solution 
ICON+, mengatakan, aplikasi ini dikembangkan sejak 
pertengahan 2019 dengan desain awal sebagai 
aplikasi utama yang akan menyimpan dan mengelola 
pembacaan energi meter dua arah.

Aplikasi MDMS juga sudah melalui uji proof of 
concept (PoC) meter sistem pengukuran dua arah 
dengan MDMS sebagai pusat monitoring pembacaan 
data baik load profile maupun billing dengan 
melibatkan empat pabrikan meter pada bulan April 
2020. Dalam PoC tersebut, terbukti MDMS mampu 

Meter Data Management System (MDMS) 
didesain dengan menggunakan teknologi 
terkini agar mampu mengelola jutaan 
data pembacaan energi pelanggan.

Monitoring 
Transaksi
Energi Listrik 
Secara Real-Time

berintegrasi dengan sistem pihak ketiga (Head End 
System) dan mampu melakukan pembacaan data 
dan me-monitoring pembacaan meter dua arah 
dengan baik.

“Saat ini kami sedang melebarkan pengujian MDMS 
untuk pengelolaan hasil pembacaan meter AMR. 
Hal ini karena pengelolaan seluruh data pembacaan 
meter PLN ke depan akan dipusatkan di aplikasi 
MDMS, terutama setelah implementasi meter dua 
arah dimulai, sehingga MDMS juga harus dapat 
mengelola data pembacaan AMR,” jelas Agung.

Pengembangan aplikasi ini, lanjut Agung, dilakukan 
oleh Divisi Electricity Digital Solution ICON+ dengan 
melibatkan 12 personel yang dibagi menjadi 
beberapa tim, yakni tim Backend Developer, Front 
End Developer, QA Team, Devops, dan Infra. Secara 
teknis aplikasi MDMS ini dikembangkan sendiri 
dengan menggunakan arsitektur microservices 
dengan tiga lapis pengembangan, yaitu Core Base, 
Core Platform dan Core Business.

“Kami membangun aplikasi ini memang dari nol 
dengan menggunakan sistem pemrograman Golang 
dengan database baik rational maupun non-
relational mengikuti kebutuhan tipe data dengan 
dukungan Distributed Tracing System yang dapat 
memonitor seluruh service di MDMS,” ujar Agung.
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Mampu Mengelola Jutaan Data

Keunggulan aplikasi ini terletak pada arsitektur 
yang didesain khusus dengan teknologi terkini agar 
mampu mengelola jutaan data pembacaan energi 
pelanggan dan memiliki scalability yang dapat 
mengakomodasi peningkatan pelanggan PLN. 

“Pada arsitektur ini kami terapkan pula konsep 
reusable component, di mana setiap service MDMS 
dapat digunakan pula di pengembangan aplikasi 
lain,” kata Agung. 

AGUNG NUGRAHA SULISTIYANA
Eng. Service Requirement Validation,
Bidang Service Design & Implementation,
Divisi Electricity Digital Solution ICON+

      Kami juga optimistis 
bahwa MDMS ini dapat kita leverage 
menjadi produk yang dapat digunakan 
perusahaan di luar PLN mengingat 
kemudahan proses integrasi yang 
disediakan aplikasi MDMS ini.”

Di samping itu, menurut Agung, MDMS juga 
didukung dengan Data Streaming Platform yang 
berfungsi sebagai integrasi dengan aplikasi lain. 
Mekanisme integrasi ini terbukti sangat mudah 
diimplementasikan baik untuk aplikasi PLN maupun 
aplikasi pihak ketiga. Hal ini sudah dilakukan pada 
saat pengujian Meter Dua Arah dan aplikasi subset 
dari AP2T, yaitu FSO.

MDMS juga dilengkapi fitur monitoring pembacaan 
meter, scheduled meter reading yang berfungsi 
untuk pengaturan penarikan otomatis pembacaan 
meter, on-demand reading untuk pembacaan data 
instan, fitur commisioning, fitur virtual point, dan 
data aset meter.

Agung berharap, MDMS akan sukses dalam proses 
implementasi tidak hanya untuk pembacaan meter 
AMR tetapi juga pembacaan meter dua arah, 
mengingat keberhasilan proof of concept meter dua 
arah yang sudah dilakukan bersama PLN Puslitbang.

“Kami juga optimistis bahwa MDMS ini dapat kita 
leverage menjadi produk yang dapat digunakan 
perusahaan di luar PLN mengingat kemudahan 
proses integrasi yang disediakan aplikasi MDMS ini,” 
jelas Agung.  
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Pemenang Kompetisi LIKE PLN 2020

Kompetisi Learning, Innovation, Knowledge, 
and Exhibition (LIKE) PLN 2020 menjadi ajang 

kompetisi karya-karya inovasi dari unit-unit dan 
anak usaha PT PLN (Persero) seluruh Indonesia. 
Kompetisi LIKE menjadi bagian dari rangkaian 
peringatan Hari Listrik Nasional ke-75 yang 
bertujuan untuk mendorong lahirnya produk-
produk inovasi yang akan memberikan dampak 
positif terhadap perusahaan melalui kreativitas 
pengembangan bisnis serta meningkatkan kinerja 
perusahaan.

Aplikasi Sales Monitoring (SALMON) 
hadir dengan ide bisnis yang berbeda, 
terbukti aplikasi ini mampu mendongkrak 
penjualan hingga 44 persen.

Selain itu, hadirnya inovasi SALMON ini juga karena 
terinspirasi dari banyaknya calon pelanggan yang 
harus di-follow up oleh sales ICON+ khususnya yang 
berada di SBU Regional Sumatera Bagian Tengah, 
sedangkan untuk jumlah sales sendiri sangat 
terbatas.

“Satu orang sales dapat memiliki puluhan potensi 
pelanggan yang harus di-follow up dan biasanya 
sudah dijadikan komitmen setiap awal tahun. Tanpa 
adanya sistem, sales sering kali kesulitan dalam 
mengatur calon pelanggan mana yang akan di-follow 
up bahkan terkadang terjadi miss follow up karena 
saking banyaknya calon pelanggan yang harus di-
follow up. Di sisi lain manajemen atau manajer sales 
belum memiliki alat untuk memonitor progres yang 
dilakukan oleh sales,” terang Laogi Muslim.

Laogi mengatakan, pada awalnya ide ini dibuat 
hanya untuk kebutuhan SBU Sumatera Bagian 
Tengah. Namun, seiring berjalannya waktu banyak 
sekali masukan dan dukungan terutama dari General 
Manager SBU Sumatera Bagian Tengah, sehingga ide 
ini menjadi sebuah aplikasi yang powerful dengan 
berbagai fitur yang bermanfaat. 

“Diharapkan dengan aplikasi SALMON proses 
pemasaran dan penjualan yang dilakukan sales 
dapat optimal, sehingga pada akhirnya dapat 
meningkatkan revenue ICON+,” tambah Laogi 
Muslim.

SALMON 
yang Sukses 
Mengerek Tinggi 
Pendapatan

LAOGI MUSLIM. ST

Plt. Manajer Kantor Perwakilan Riau 
dan Kepulauan Riau SBU Regional 
Sumatera Bagian Tengah ICON+

FAJRI ARYUANDA, S.KOM

Manajer Kantor Perwakilan 
D.I Yogyakarta, SBU Regional 
Jawa Bagian Tengah ICON+

ICON+ yang diwakili Laogi Muslim, Plt. Manajer 
Kantor Perwakilan Riau dan Kepulauan Riau SBU 
Regional Sumatera Bagian Tengah ICON+ dan Fajri 
Aryuanda, Manajer Kantor Perwakilan D.I Yogyakarta, 
SBU Regional Jawa Bagian Tengah ICON+, turut 
berkontribusi dalam kompetisi LIKE tersebut melalui 
karya inovasinya bernama Aplikasi Sales Monitoring 
(SALMON).

Menurut Laogi, aplikasi SALMON hadir sebagai solusi 
aplikasi monitoring dan dokumentasi pemasaran 
oleh sales sehingga dapat meningkatkan performa 
serta kinerja sales untuk memaksimalkan potensi 
pelanggan dan revenue.
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Untuk membangun aplikasi yang lebih serius, 
Laogi Muslim dan Fajri Aryuanda kemudian 
melakukan persiapan yang lebih matang. Diskusi-
diskusi intensif digelar, ide-ide perbaikan dan 
penyempurnaan ditampung. Langkah perbaikan ini 
kemudian dipecah menjadi beberapa tahap, mulai 
dari requirement analysist, design, development, 
testing, deployment, hingga kemudian maintenance. 

“Pembuatan karya inovasi ini cukup panjang, dimulai 
dari fitur yang sangat sederhana di akhir tahun 2018, 
hingga kita implementasikan. Seiring berjalannya 
waktu, banyak masukan dari berbagai pihak di SBU 
terutama GM, Manajer Pemasaran, dan Penjualan 
hingga Sales. Untuk aplikasi sendiri di-develop oleh 
salah seorang field support (FS) yang menguasai 
programming,” tambah Laogi Muslim.

Meningkatkan Performa dan Kinerja Sales 

Penerapan aplikasi SALMON membuat proses 
pembuatan laporan sales juga jadi lebih mudah. 
Ini karena di dalam dashboard aplikasi terdapat 
tampilan laporan kinerja sales yang dapat dilihat 
manajemen secara real-time. Yang dimaksud 
dengan real-time ialah, dashboard kinerja ini akan 
ter-update secara otomatis saat sales melakukan 
update data.

Melalui SALMON ini, tutur Laogi, monitoring terhadap 
pekerjaan juga akan memiliki histori yang mudah 
dilacak sehingga status terakhir dari progres 
pelanggan dan semua kebutuhan pelanggan dapat 
dilihat kembali.

“Implementasi inovasi ini telah berhasil 
meningkatkan performa dan kinerja sales khususnya 
di SBU Sumatera Bagian Tengah sebagai lokasi 
pertama implementasi aplikasi SALMON. Hal ini 
secara langsung berdampak pada peningkatan 
revenue ICON+,” ujar Laogi. 

Tercatat selama periode Juli 2019 sampai dengan 
Desember 2019, aplikasi SALMON dapat membantu 
meningkatkan pendapatan ICON+ SBU Regional 
Sumatera Bagian Tengah sebanyak 44 persen. Data 
potensi penjualan juga dapat ter-monitoring dengan 
baik dan bisa di-update secara berkala sehingga 
memudahkan untuk menerapkan strategi penjualan 
berikutnya.

Saat ini SALMON telah direkomendasikan oleh 
manajemen untuk digunakan di seluruh SBU di 
ICON+ bahkan beberapa fitur dari SALMON diminta 
diadopsi di aplikasi PLN CRM. “Kami berharap 
aplikasi ini dapat dikembangkan lagi sehingga dapat 
dipasarkan dan menjadi revenue baru untuk ICON+, 
minimal dapat diimplementasikan di lingkungan PLN 
Grup,” jelasnya.  

Alur Proses Bisnis Penggunaan SALMON
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Tahun Baru

TETAP SERU
MESKI

Malam pergantian tahun tak melulu perlu 
dirayakan dengan berpergian atau menyaksikan 

gelaran pesta kembangi api. Sebagian kita rasanya 
lebih nyaman menyambut tahun baru di rumah. 
Alasannya beragam, mulai dari menghindari 
kemacetan, khawatir akan kondisi keuangan, perlu 
merefleksi diri, hingga menghindari kerumunan 
karena khawatir tertular COVID-19. 

Kendati di rumah saja, tak berarti perayaan tahun 
ini menjadi membosankan. Kita bisa membuatnya 
spesial. Berikut cara menikmati malam tahun baru 
di masa pandemi.

Tak ada keharusan merayakan tahun baru 
dengan berpergian. Dengan ide seru di 
rumah pun bisa jadi menyenangkan.

di Rumah Saja
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Bagi yang khawatir menikmati pergantian tahun 
baru dengan travelling, berdiam diri di rumah tak 

ada salahnya. Agar malam tahun baru menjadi 
seru, adakan pesta barbeque. Menunya tak harus 
daging, bisa seafood atau jagung bakar. Bila ingin 
mengundang teman, pastikan membatasi jumlah 

tamu undangan.

Sebagian dari kita mungkin memilih suasana 
malam pergantian tahun dengan tenang. Tak ada 

pesta dan bercengkrama bersama teman. Agar 
tak bosan saat sendirian, movie marathon bisa 
jadi pilihan. Banyaknya penyedia layanan media 

streaming digital semakin memudahkan untuk kita 
menoton film sepanjang malam. 

Buat Pesta Kembang Api Sendiri

Saatnya Barbeque

Refleksi Diri

Movie Marathon

Tahun baru tak lengkap rasanya tanpa hadirnya 
kembang api. Berbagai jenis kembang api sangat 
mudah ditemukan di pasaran. Belilah yang kecil 
saja. Menyalakan kembang api di dalam rumah jelas 
berbahaya, jadi lakukan di pekarangan rumah ya. 

Tahun baru, resolusi baru. Namun sebelum 
merancang resolusi, ada satu tahapan yang perlu 
kita lakukan, yaitu refleksi diri. Menilai dan mengkaji 
apa yang telah dilakukan dan dicapai satu tahun ke 
belakang akan memberi panduan bagi kita dalam 
membuat resolusi sekaligus mencapainya di tahun 
mendatang. 
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Teknologi Digital

Adaptasi teknologi dalam bisnis di berbagai industri memang membawa dampak yang luar biasa. 
Memasuki 2020, kehadiran pandemi COVID-19 semakin melipatgandakan daya perubahan tersebut. 

Hampir seluruh sektor kehidupan, dan bukan hanya bisnis, harus beradaptasi dan mengakrabkan diri 
dengan ragam teknologi digital. 

Penerapan strategi transformasi digital juga menjadi satu-satunya pilihan agar perusahaan tetap bisa 
survive dan bersaing dalam kancah ekonomi digital saat ini. 

Lantas apa yang terjadi pada 2021, sebuah dunia yang diharapkan baru saja melewati krisis pandemi 
dengan transformasi digital yang luar biasa besar itu? Berikut adalah lima teknologi yang diprediksi 
akan menjadi tren di tahun 2021 yang dianggap mampu mendukung keamanan dan pertumbuhan bisnis 
berkelanjutan.

Sebelumnya, cloud computing banyak dipilih 
untuk menggantikan server konvensional karena 

dipercaya andal dalam menghadirkan kecepatan, 
efisiensi, dan skalablitas. Tapi hal ini diprediksi 
bakal bergeser seiring anggapan adanya sejumlah 
kelemahan dalam cloud computing.

Yang Bakal 
Bersinar di 2021 

Ada banyak tren yang diprediksi bakal muncul. Polanya selalu sama: 
mereka yang tak beradaptasi, berisiko menjadi tertinggal.

Teknologi Edge Computing

Kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya ialah 
tingginya latensi, keterbatasan bandwidth, dan 
lambatnya komunikasi data melalui jaringan. 

Berbeda dengan cloud computing, teknologi edge 
computing ini memungkinkan setiap perusahaan 
yang memiliki banyak cabang di berbagai daerah 
untuk mengelola data perangkatnya dengan cepat 
sehingga terhindar dari masalah latensi atau 
downtime secara signifikan. 

Pada tahun 2021 diperkirakan setidaknya 60 persen 
perusahaan global akan secara aktif memantau 
dan mengelola data perusahaannya dengan edge 
computing. Nantinya edge computing dirancang 
untuk mempercepat dukungan terhadap aplikasi 
secara real time, seperti pemrosesan video, 
kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan 
robotik.
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Teknologi berikutnya yang akan tren di tahun 
2021 adalah Cybersecurity atau keamanan 

siber. Teknologi keamanan siber terus berkembang 
sejalan dengan peretas yang semakin maju. Dengan 
adanya pandemi COVID-19, keamanan siber semakin 
dibutuhkan. 

Banyak laporan yang menyebutkan telah terjadi 
peningkatan serangan siber di seluruh dunia selama 
pandemi. Perusahaan perlu memperkuat jaringan 
dan meningkatkan strategi keamanan siber, serta 
memperluasnya ke jaringan rumah dan perangkat 
seluler bagi karyawan yang bekerja dari rumah pada 
saat pandemi.

Teknologi Digital Twin Computing (DTC) juga 
memungkinkan akan menjadi tren di tahun 

2021. Dalam dunia bisnis DTC berperan penting 
dalam mengumpulkan informasi berbasis data dan 
membuat prediksi yang akurat untuk melakukan 
pengambilan keputusan yang berpengaruh pada 
produktivitas perusahaan. 

DTC memungkinkan pelanggan untuk mengelola 
kinerja mesin secara cepat dan tepat. Teknologi 
ini bisa diaplikasikan di berbagai sektor, seperti 
transportasi, energi dan kesehatan. Teknologi 
DTC juga dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi 
seperti sistem prediksi kemacetan lalu-lintas dan 
dapat membuat prediksi yang akurat di bidang 
pengendalian penyakit.

Tren teknologi berikutnya berkaitan dengan 
jaringan APN atau All Photonics Network yang 

melibatkan penggunaan kabel optik dan hibrid. 
Jaringan ini memungkinkan terjadinya transmisi 
informasi end-to-end antara terminal dan server, 
serta mampu mentransfer volume lalu-lintas data 
yang besar sambil menjaga kualitas tetap tinggi dan 
latensi rendah.

Jaringan APN juga sejalan dengan semangat eco-
friendly. Dengan karakternya yang hemat daya, 
teknologi ini tetap mampu melayani komunikasi 
informasi yang andal. Perbandingan dengan 
kebutuhan energi ini ialah 1 per 100 konsumsi daya 
yang dibutuhkan oleh jaringan saat ini. Sementara 
dari segi kemampuan dan kecepatan, yang berarti 
juga waktu pemakaian, kapasitas jaringan ini dapat 
mengunduh 10 ribu film berdurasi 2 jam hanya 
dalam hitungan detik. 

Digital Twin Computing (DTC)

Jaringan APN atau All 
Photonics Network

Teknologi Cybersecurity 
atau Keamanan Siber
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Kamis, 5 November 2020, ICON+ berhasil meraih 
penghargaan untuk kategori “Marketing Initiative 

Terbaik” dalam ajang BUMN Branding and Marketing 
Award 2020 (BBMA 2020). Penghargaan tersebut 
diterima langsung oleh Yuddy Setyo Wicaksono, Plt. 
Direktur Utama ICON+, pada acara penghargaan 
yang digelar di Ritz Carlton, Jakarta. 

Pada tahun ini, BBMA memasuki penyelenggaraan 
ke-8. Penghargaan ini diselenggarakan oleh BUMN 
Track dan didukung oleh Arrbey Consulting. Ada 
114 BUMN dan anak perusahaan BUMN yang 
berkompetisi pada BBMA 2020. Dari jumlah tersebut, 
sebanyak 59 perusahaan dinyatakan lolos tahap 
seleksi kedua berupa wawancara dan presentasi di 
hadapan dewan juri. 

Seusai menerima penghargaan, Yuddy 
menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan 
bentuk apresiasi yang berharga dari pihak luar 
terhadap ICON+. Pihak eksternal, menurut Yuddy, 
melihat ICON+ memiliki value yang besar. 

“Orang lain percaya bahwa ICON+ mampu menjadi 
besar. Maka ICONers harus memiliki kepercayaan diri, 
motivasi, dan percaya bahwa ICON+ akan menjadi 
besar,” tutur Yuddy. 

Yuddy juga mengatakan penghargaan ini akan 
menjadi pemicu semangat ICONers untuk menjadi 
lebih baik lagi memberikan kontribus, value, dan 
pelayanan yang excellent. Terlebih saat ini ICON+ 
turut menjadi salah satu tumpuan dan harapan 
untuk menjadi pemain penting dalam menghadirkan 
konektivitas di Nusantara. 

Kategori “Marketing Initiative” sendiri melombakan 
perusahaan-perusahaan yang dinilai memiliki 
inisiatif program marketing yang terbaik. Ini juga 
sejalan dengan tema BBMA 2020 yakni “Optimizing 
Omni Channel on Branding and Marketing.” 

ICON+ Raih Penghargaan
“Marketing  Iniative” 
Terbaik
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Prestasi gemilang kembali ditunjukkan oleh 
ICONers yang bertugas sebagai Contact 

Center, baik itu Contact Center PLN 123 (CC PLN 
123) maupun Contact Center ICON+. Pada ajang 
penghargaan The Best Contact Center Indonesia 
(TBCCI) 2020, sebanyak 22 penghargaan berhasil 
diraih. 

Acara penghargaan tersebut berlangsung pada 
Senin, 23 Desember 2020, di Double Tree by Hilton, 
Cikini, Jakarta. Hadir menerima penghargaan 
tersebut Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan 
PLN Bob Saril, yang juga didampingi oleh EVP 
Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN Edison 
Sipahutar, VP Strategi Pemasaran Bisnis Inovatif PLN 
Iman Faskayana,

ICON+ kembali menggelar Coffee Morning, yakni 
acara sharing session antara ICONers dengan 

Dewan Direksi ICON+. Acara yang memasuki seri 
ketiga ini berlangsung secara virtual pada Senin, 
16 November 2020. Seperti seri-seri sebelumnya, 
Coffee Morning dihadiri oleh seluruh jajaran Dewan 
Direksi ICON+ dan ICONers dari berbagai SBU di 
Tanah Air. Coffee Morning Series #3 ini mengambil 
tema “Semangat ICONers untuk Indonesia.”

Coffee Morning  Series #3:
Mengobarkan Spirit  
Kepahlawanan

CC PLN 123 Duduki
Posisi Runner Up 
TBCCI 2020

Manajer Pelayanan Pelanggan PLN Rory Aditya, Plt. 
Direktur Electricity and Wholesales Business ICON+ 
Ignatius Rendroyoko, VP Electricity Application 
Operation and Maintenance ICON+ Hermawan 
Asmoko, dan Manager Contact Center & Service Desk 
ICON+ Yudistiro Yanuarianto.

Sebanyak 22 penghargaan tersebut terdiri dari 
13 penghargaan untuk kategori “Individual”, 3 
penghargaan untuk kategori “Corporate Teamwork”, 
dan 6 penghargaan untuk kategori “Corporate 
Program”. Raihan ini juga mengantarkan CC PLN 123 
sebagai Runner Up TBCCI 2020, setelah pada tahun 
lalu hanya berhasil meraih posisi ke-15.

Plt. Direktur Utama ICON+ Yuddy Setyo Wicaksono 
dalam kesempatan tersebut mengajak ICONers 
untuk melanjutkan spirit kepahlawanan. “Jika 
dulu perjuangan dilakukan dengan mengangkat 
senjata, saat ini kita melanjutkan perjuangan 
dengan memajukan bangsa melalui pengembangan 
teknologi dan informasi digital Indonesia,” ucapnya. 
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SELAMAT PEMENANG IGEN+ 2020
LOMBA INOVASI

KATEGORI NEW PRODUCT

KATEGORI

STRATEGI TATA KELOLA DATA
SEBAGAI MOST VALUABLE INTANGIBLE 

ASSET CORPORATE

OPTIMALISASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PEKERJAAN MENGGUNAKAN APLIKASI

iDocs UNTUK MENDUKUNG TRANSFORMASI 
DIGITAL, STANDARDISASI DOKUMEN DAN 

MENINGKATKAN KINERJA PLN GROUP 2020

MULTI NETWORK SERVICE 
LAYER MONITORING

PEMANFAATAN SHELTER 
SEBAGAI DISTRIBUTED DATA CENTER

WOLVERINN
(Work, Event & Inn)

PEMANFAATAN SISTEN INFORMASI
KENDARAAN ONLINE (SISKON)

UNTUK MENURUNKAN BEBAN ANGGARAN 
KENDARAAN PADA ICON+ SBU REGINOLA 

SUMBAGUT

BUSINESS PROCESS 
IMPROVEMENT

Agung N.
Sultyono

Managor
Reinaldo

Widi Asriyanto

Wahyu Adi S.

Rachmat
Sopiyan

Angga P.
Suryabrata

Fikri Wirawan

Muhammad Faiz 
Arief Budianto

Andi Mulyawan 
Hendariansyah

Didik Nurjayadi

Bhayu Herwahyudi
&

Azhar Abdussami

Lazarus Tharub Widijanto

Theo Nugraha E Putra

Arif Mustakim

Muhammad Alfi Syahri Ramadhan

Adri Rizkiana Mulkus

Marisa Cania



Resensi Buku

Penulis 
Halaman  
Penerbit
Tahun Terbit
ISBN

Judul

Brene Brown
248 
Gramedia Pustaka Utama
25 November 2020
9786020640921

Tak Apa-Apa Tak Sempurna

:
:
:
:
:

:

Satu dari sekian banyak genre buku yang digemari 
dan umumnya laris ialah genre self help atau 

motivasi. Dari sekian banyak yang laris itu, buku 
karya Brene Brown ini salah satunya. New York Times 
melabelinya sebagai buku terlaris. Untuk memahami 
fenomena ini, mungkin kita bisa mengasumsikan 
betapa banyak orang sesungguhnya menderita 
dengan tekanan ilusi kesempurnaan.

Bagi beberapa orang bersikap atau memberikan 
sesuatu yang tidak sempurna tak ubahnya suatu 
bencana. Mereka tak sanggup berpikir, atau bahkan 
melihat, ada ketidaksempurnaan di diri mereka 
atau di hasil karya mereka. Padahal, sebagaimana 
yang dipaparkan Brene Brown dalam buku ini, yang 
terpenting justru bukanlah kesempurnaan. 

Menyingkirkan
Ilusi Kesempurnaan

Brene Brown mengajak kita untuk belajar menerima 
diri apa adanya. Ini mungkin klise, tapi tak ada 
yang bisa membantahnya. Setiap diri tentu 
memiliki keunikannya masing-masing, kelebihan 
dan kekurangannya sendiri-sendiri. Itu semua 
haruslah diterima sebagai sebuah paket lengkap 
diri. Mengenali dan menyadari konsep diri, menjadi 
langkah awal yang penting untuk menerima diri apa 
adanya. 

Selanjutnya ialah berusaha sebisa mungkin 
menyingkirkan kecemasan “apa yang orang lain 
pikirkan” tentang diri kita. Dari sekian banyak hal 
yang tidak bisa kita kendalikan di dunia ini, pikiran 
orang lain adalah salah satunya. 

Brene Brown kemudian menawarkan kepada kita 
sepuluh pilar petunjuk kekuatan hidup dengan 
sepenuh hati. Pilar-pilar itu: keautentikan, belas 
kasih, spirit yang lentur, syukur dan kebahagiaan, 
intuisi dan iman, menumbuhkan kreativitas, 
sikap bermain dan beristirahat, ketenangan 
dan keheningan, kerja yang penuh makna, dan 
menumbuhkan tawa.

Pada akhirnya, apa yang disampaikan Brene Brown 
tidak hanya relevan untuk diri sebagai individu, tetapi 
juga diri dengan ragam atribut sosialnya: seorang 
karyawan, seorang pemimpin, seorang suami atau 
istri, seorang ayah atau ibu, sebagai apa pun.   
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Lebih Hemat dengan 
Kompor Induksi
Kayu bakar, kompor minyak, kompor gas, atau kompor 
listrik? Kompor minyak? Wah, sudah susah cari minyak 
tanahnya, Sob. Demikian juga kayu bakar maupun 
kompor gas. Kalau mau lebih praktis dan hemat, kita 
bisa pilih kompor listrik.

Kompor listrik ada dua jenis, kompor elektrik dan kompor induksi. 
Sama-sama menggunakan listrik, hanya saja kompor elektrik 
menggunakan resistor berukuran besar yang terbuat dari nikrom 
kawat. Bentuknya melingkar seperti obat nyamuk. 

Yang kedua ialah kompor induksi. Menggunakan magnet sehingga 
lebih aman, modern, dan banyak kelebihan lainnya.

Ada 2 Jenis

Api merata
Dibanding ragam jenis kompor lain, 
kompor induksi menghasilkan api 
yang lebih merata.

Bersih
Kompor induksi tanpa api, 
memasak dan lingkungan dapur 
akan menjadi lebih bersih.

Ada yang portable
Kompor induksi ada yang jenis 
“ditanam” pada kitchen set,
ada juga yang portable. Praktis!

Ragam fitur modern
Ada timer, boost, automatic pan 
size, safety shut off. Fitur-fitur 
ini membuat memasak jadi lebih 
aman dan hemat. 

KITCHEN INDUCTION

Chef Nico kasih tau ya...
cara memasak mie instan
yang top dan muantep
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