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Apakah Vaksin Aman?

Vaksin menjadi salah satu harapan 
penting dalam menghadapi pandemi. 

Pemerintah Indonesia telah mengatakan, 
pada saatnya nanti masyarakat 
Indonesia akan berhak mendapat vaksin 

COVID-19 secara gratis. 

Dengan vaksinasi, tubuh akan mengenal virus 
atau bakteri penyebab penyakit dan kemudian 
membentuk reaksi tertentu agar tubuh bisa 
melawan dan kebal terhadap penyakit itu.

6 Jenis Vaksin COVID-19

Mengapa Vaksin?

Kementerian Kesehatan telah menetapkan 6 
jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan, 
yakni vaksin yang diproduksi: PT Bio Farma, 
AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer 
and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd. 

Biasanya ada efek samping yang timbul, 
tapi umumnya merupakan gejala ringan 
dan sementara. Untuk dapat digunakan, 
vaksin harus menempuh perjalanan 
panjang dan diuji dengan berlapis tes. 

Vaksin melatih sistem kekebalan tubuh 
agar mampu memproduksi antibodi 

Vaksin memberikan perlindungan 
yang sifatnya spesifik



Hanya dalam hitungan jam, menit, atau bahkan detik lagi, 2020 akan 
segera berakhir. Kami menyebutnya tahun yang tak lazim. Tahun ini 

umat manusia generasi saat ini harus menghadapi pandemi COVID-19. 
Bila merujuk kepada pemberitaan terbaru, bahkan wilayah nun di Benua 
Antartika sana pun melaporkan kasus positif COVID-19. 

Bila melihat sejarah, ini memang bukan kali pertama pandemi terjadi. Di 
abad-abad yang lalu, atau yang terdekat ialah awal abad ke-20, umat 
manusia harus bertarung (atau berdamai?) dengan pandemi. Tapi untuk 
sebagian besar generasi umat manusia yang saat ini masih hidup, inilah 
pandemi pertama yang dihadapi. 

Pandemi ini mengubah banyak hal. Cara orang bekerja, bersekolah, 
bergaul, semua mengalami perubahan. Bersyukur, hari ini perkembangan 
teknologi dan transformasi digital telah melaju demikian pesat. Ilmu 

pengetahuan dan hal-hal baik yang dihasilkannya membantu umat manusia melewati tahun yang tak mudah ini. 

Memasuki usia dua dekade pada 2020 ini, berbagai harapan disematkan kepada ICON+. Harapan untuk menjadi 
yang terbaik, terdepan, terkuat. 

Pembaca, betapa kami menyaksikan, di tahun yang tak mudah ini, ICONers justru semakin mengobarkan 
semangat untuk memenuhi dan menjawab semua harapan tersebut. Seolah tak gentar dengan beragam 
tantangan, ICONers justru melantangkan semangat Beyond the Limit. 

Ada yang mengatakan, di akhir tahun nanti setiap kita perlu mengucapkan salut dan terima kasih kepada diri 
kita sendiri karena telah berhasil melewati 2020 yang tak mudah. Tapi, kami, kerabat kerja ICON+NEWS, ingin 
menyampaikan yang lebih jauh dari itu: 

Terima kasih untuk para ICONers, apa pun tugas dan tanggung jawabnya, yang telah memiliki hati yang besar 
dan semangat yang tak dibiarkan sedetik pun padam, untuk terus menjaga dan membawa ICON+ ke tempat yang 
lebih dan jauh lebih baik lagi. 
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Kami memegang

teguh kepercayaan
yang di berikan

Kami terus belajar
dan mengembangkan

kapabilitas

Kami saling peduli
dan menghargai 

perbedaan

Kami berdedikasi
dan mengutamakan
kepentingan Bangsa

dan Negara

Kami terus berinovasi
dan antusias dalam

menggerakan ataupun
menghadapi perubahan

Kami membangun
kerja sama

yang sinergis



Kiprah perjalanan ICON+ telah memasuki usia 
ke-20 tahun. Perjalanan ICON+ sepanjang dua 

dekade telah memberi warna tersendiri dalam 
konektivitas berbasis Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) di Indonesia. Sejumlah inisiatif 
strategis dalam menghadirkan konektivitas internet 
terus dilakukan. Sebuah langkah nyata untuk 
berkontribusi bagi negeri melalui konektivitas 
berbasis TIK. 

Semangat untuk terus bertumbuh menjadi 
perusahaan ICT terdepan sehingga dapat terus 
memberi kontribusi bagi negeri terpancar jelas 
dalam perayaan HUT ICON+ ke-20. Semangat 
yang sama yang ditujukan dalam mendukung 
proses bisnis PT PLN (Persero), induk perusahaan 
ICON+. Semangat tersebut kian menggelora ketika 
Darmawan Prasodjo, Wakil Direktur Utama PLN, 
menyematkan harapan besar terhadap ICON+.

Hadir sebagai salah satu pembicara dalam talkshow 
bertajuk “Toward Indonesia Leading ICT Solution 
Provider”, yang diselenggarakan ICON+ pada Jumat, 
4 Desember 2020 lalu, Darmawan mengatakan, 
menghadapi usia yang ke-20 tahun ini sebenarnya 
the journey had just begun. Perjalanan baru saja 
dimulai. Di momentum seperti itu, Darmawan 
mengatakan terdapat tantangan yang luar biasa 
sekaligus opportunity yang luar biasa bagi ICON+. 

Transformasi Digital

Sejalan dengan arahan shareholders, 
ICON+ memfokuskan diri untuk menjadi 
penyedia solusi digital terkemuka dan 
mengawal konektivitas data di Indonesia.

“Tapi saya melihat tim yang luar biasa, penuh 
semangat dan kecerdasan, serta tekad kuat agar 
apa pun yang dihadapi, ICON+ pasti bisa mengambil 
kesempatan dan peluang untuk menjadi lebih kuat,” 
ucap Darmawan. 

Pentingnya Sinergi 

Dalam kesempatan tersebut Darmawan banyak 
memaparkan perihal Transformasi PLN, yang 
sejak 21 April 2020 lalu digulirkan. Secara garis 
besar, Transformasi PLN tersebut membawa angin 
perubahan arah strategi, dari yang sebelumnya 
supply driven menjadi demand driven. 

Darmawan memang kerap menyampaikan hal ini. 
Ke depannya, Darmawan mengatakan, digitalisasi 
akan memainkan peranan yang sangat penting kalau 
tak bisa dikatakan sebagai yang utama. Di sinilah, 
menurut Darmawan, ICON+ memegang peranan 
penting. 

ICON+ merupakan entitas satu-satunya di 
lingkungan PLN Group yang bergerak di bidang TIK 
dan digitalisasi. Dengan demikian, kontribusi ICON+ 
sebagai ICT enabler dan solution provider tentu 
diharapkan maksimal.

Terkait hal tersebut, Darmawan menekankan 
pentingnya sinergi di lingkungan entitas PLN Group. 
Darmawan mengatakan, menghadapi tantangan 
bisnis yang ada di depan, PLN Group sejatinya telah 
memiliki ragam kekuatan.

MENUJU
LEADING ICT
SOLUTION 
PROVIDER
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ICON+ Berperan Aktif

Direktur Utama ICON+ Yuddy Setyo Wicaksono dalam 
kesempatan talk show tersebut menyampaikan, 
semangat yang diusung ICON+ pada usianya yang 
ke-20 tahun ini, Beyond the Limit, merupakan 
cerminan dari keinginan bersama untuk menjadikan 
ICON+ sebagai perusahaan ICT terdepan di 
Indonesia. 

“Bukan hanya menjadi yang terdepan, ICON+ yang 
merupakan bagian dari PLN, bagian dari bangsa 
Indonesia, harus berperan dalam memajukan negeri 
ini, ikut berperan aktif mengembangkan ICT di 
Indonesia,” tutur Yuddy. 

Sesuai arahan dan mandat dari shareholders, Yuddy 
mengatakan ICON+ terus berfokus mengembangkan 
jaringan berbasis fiber optic dan mengeksplorasi 
pendapatan dari sumber-sumber baru. 

Dalam kesempatan terpisah, Julita Indah, Direktur 
Enterprise Business ICON+, menyampaikan upaya 
ICON+ untuk menciptakan new revenue generator 
memang terus dipacu. Selain tetap berperan sebagai 
ICT enabler bagi PLN Group, ICON+ juga akan aktif 
mengembangkan berbagai potensi yang ada. 

Dalam hal berperan sebagai ICT enabler, Julita 
menyampaikan,ICON+ memainkan peranan penting. 
Yang terbaru ialah terkait dengan New PLN Mobile. 
“Mulai dari melakukan persiapan SDM, sistem, 
infrastruktur, hingga grand launching kita persiapkan 
bersama-sama. ICON+ terlibat langsung mulai dari 
tahap perencanaannya hingga eksekusinya,” papar 
Julita. 

Darmawan berharap seluruh kekuatan yang ada 
di tubuh PLN Group tersebut dapat bersatu dan 
memberi value terbaiknya bagi bangsa Indonesia. 

“Bagaimana kita bergandengan tangan, bagaimana 
kita menyelaraskan langkah kita, membangun 
kekuatan baru yaitu kekuatan PLN Bersatu,” ucap 
Darmawan. 

Harapan yang sama juga disampaikan oleh Bob 
Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan 
PLN. Bob, yang juga menjadi pembicara dalam 
talkshow tersebut mengatakan, berbeda dengan 
kondisi beberapa tahun lampau, berbagai hasil kajian 
menunjukkan bahwa dalam industri listrik, yang 
paling penting saat ini justru di area after the meter. 
Itu sebabnya, menurut Bob, dalam Transformasi PLN, 
pelanggan menjadi salah satu pilar penting, yakni 
Customer Focus.

Bob mengatakan, untuk menghadapi hal tersebut, 
pilihan yang paling mungkin adalah beradaptasi 
dengan situasi yang ada dan berupaya memenuhi 
ragam kebutuhan pelanggan. “Kalau sudah begitu, 
antara listrik dan ICT harus bergandengan dan kita 
mempunyai semuanya di sini,” ucap Bob. 

DARMAWAN PRASODJO
Wakil Direktur Utama PLN

  Saya melihat tim yang 
luar biasa, penuh semangat dan 
kecerdasan, serta tekad kuat agar 
apa pun yang dihadapi, ICON+ pasti 
bisa mengambil kesempatan dan 
peluang untuk menjadi lebih kuat.

BOB SARIL
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN

 Antara listrik dan ICT harus 
bergandengan dan kita mempunyai 
semuanya di sini.
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Demikian pula dalam hal pengembangan inovasi 
bisnis beyond KwH yang menjadi salah satu fokus 
dalam Transformasi PLN. Keberadaan pelanggan 
PLN yang mencapai 78 juta pelanggan, memberikan 
peluang yang besar untuk ICON+ menciptakan 
ragam solusi dan inovasi yang dapat memenuhi 
kebutuhan pelanggan. 

Pacu Inovasi

Di samping berbagai program strategis, PLN selaku 
shareholder ICON+, berharap ICON+ dapat terus 
merawat iklim inovasi di dalam perusahaan. Harapan 
tersebut sebetulnya telah dipenuhi ICON+ melalui 
kompetisi IGEN+ yang digelar secara rutin setiap 
tahunnya. 

Untuk semakin menyuburkan iklim inovasi ini, 
Julita mengatakan, ICON+ bahkan telah memiliki 
subdivisi research. Iklim research and development 
akan menjadi keseharian di mana tema-tema yang 
dikembangkan akan lebih mengarah pada upaya 
menjawab kebutuhan praktis pelanggan. 

“Dari riset ini kemudian diserahkan kepada divisi 
yang akan menangani lebih lanjut. Setelah dibangun, 
berjalan, kemudian dilakukan quality assurance. 
Riset-riset inilah yang akan dilakukan secara 
dinamis,” papar Julita. 

Ia menambahkan, inovasi-inovasi yang ada sejatinya 
harus bisa dimonetasi sehingga investasi yang telah 
dikeluarkan untuk riset bisa memberikan imbal yang 
positif. Bentuk monetasi tersebut bisa beragam, tapi 
terutama ialah produk atau solusi yang generatif, 
inovatif, dan berpeluang menghasilkan profit. 
“Inovasi harus menjadi generator of revenue. Itu 
adalah tahapan yang sehat dalam sebuah bisnis,” 
tutur Julita. 

Tantangannya, menurutnya, ialah bagaimana 
menyelaraskan ICONers yang beragam ini menuju ke 
arah yang sama. “Bagaimana kita mengakselerasi 
ribuan kepala dengan irama yang sama menuju satu 
titik yang sama,” ucapnya. 

Julita sendiri memiliki optimisme tinggi terkait 
kekuatan yang dimiliki ICON+. Ia mengatakan, 
baik dalam aspek hard competency maupun 
soft competency, ICONers telah menunjukkan 
kualitasnya. “Kalau hard skill saya yakin generasi 
milenial very fast learning,” ucapnya. Data yang 
ada menunjukkan, saat ini kekuatan utama ICON+ 
didominasi oleh angkatan milenial. 

Kini, sebagaimana selalu disampaikan oleh 
Yuddy, ICONers hanya perlu menunjukkan kinerja 
terbaiknya. Bukan hanya untuk menjadi yang 
terdepan, tetapi juga berperan dalam memajukan 
Indonesia.  

YUDDY SETYO WICAKSONO
Direktur Utama ICON+

 Bukan hanya menjadi yang 
terdepan, ICON+ yang merupakan 
bagian dari PLN, bagian dari 
bangsa Indonesia, harus berperan 
dalam memajukan negeri ini, ikut 
berperan aktif mengembangkan 
ICT di Indonesia.”

JULITA INDAH
Direktur Enterprise Business ICON+

  Inovasi harus menjadi 
generator of revenue. Itu adalah 
tahapan yang sehat dalam sebuah 
bisnis.
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Semangat Beyond the Limit with AKHLAK yang 
dikukuhkan dalam moment Ulang Tahun ICON+ 

ke-20 dijadikan sebagai nafas baru ICON+ untuk 
melakukan sebuah lompatan besar, menghasilkan 
inovasi-inovasi, serta memberi warna transformasi 
yang saat ini tengah digulirkan oleh PT PLN 
(Persero),

TIDAK SEKADAR 
JADI PEDOMAN

Beyond the Limit with AKHLAK

selaku pemegang saham ICON+. Tidak hanya 
sekadar pedoman, AKHLAK juga harus tecermin 
dalam penampilan, sikap dan tindakan seluruh 
ICONers sebagai insan PLN. Lalu bagaimana ICONers 
memandang tantangan ini? Simak pandangan 
ICONers berikut.
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AMANAH KOMPETEN HARMONIS

LOYAL ADAPTIF KOLABORATIF

Kami memegang
teguh kepercayaan

yang di berikan

Kami terus belajar
dan mengembangkan

kapabilitas

Kami saling peduli
dan menghargai 

perbedaan

Kami berdedikasi
dan mengutamakan
kepentingan Bangsa

dan Negara

Kami terus berinovasi
dan antusias dalam

menggerakan ataupun
menghadapi perubahan

Kami membangun
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yang sinergis
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“Beyond the Limit dengan menerapkan nilai dasar 
AKHLAK dalam proses bisnis keseharian adalah 
bentuk komitmen dan semangat kita bersama 
untuk menjadikan ICON+ tumbuh menjadi 
perusahaan yang lebih mature , profesional, dan 
menjadi lebih besar lagi.

Bagi saya Beyond the Limit merupakan 
momentum besar bagi ICON+ untuk 
mengembangkan dan meningkatkan layanan 
kepada masyarakat luas. Saya pun optimistis, bila 
seluruh ICONers menerapkan core values AKHLAK 
sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan, 
kita semua akan bisa mencapai target terbaik 
dan menjawab tantangan yang ada. 

“Budaya AKHLAK memegang peranan penting dalam 
membentuk perusahaan, khususnya pribadi ICONers. 
AKHLAK menjadi identitas sekaligus perekat budaya 
kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara 
berkelanjutan. 

Setiap perubahan tentu ada tantangan dalam 
penerapannya. Demikian pula dalam proses 
internalisasi AKHLAK. Tapi sebagai Ranger, kami 
diberikan kepercayaan agar mampu menjadi 
pendorong dan mengubah mindset yang keliru 
dalam penerapan budaya AKHLAK.

Untuk itu, sudah semestinya nilai AKHLAK ini harus 
dimiliki oleh setiap ICONers untuk dijadikan sebagai 
panduan identitas sekaligus pengingat dalam 
melakukan sebuah lompatan besar. Tentu tidak 
mudah untuk tetap konsisten dalam menjalankan 
prinsip nilai dasar AKHLAK, tetapi setidaknya jika 
nilai dasar ini dilakukan secara serempak maka kita 
bersama dapat saling mengingatkan.

Penerapan nilai AKHLAK juga terus dimonitoring 
dan dievaluasi sejalan dengan program dari bidang 
transformasi, yakni program PLN 1, PLN 2, dan 
PLN 3.”

Di dalam AKHLAK banyak sekali nilai positif. 
Misalnya Adaptif, di mana kita harus dapat 
menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik 
dan terus melakukan perbaikan mengikuti 
perkembangan teknologi. Menurut saya, inilah 
kesempatan kita untuk dapat berkontribusi dan 
bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah 
sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 
kualitas terbaik. 

Memang tak mudah membiasakan budaya baru, 
tapi setidaknya dengan adanya program VDP 
yang rutin dilaksanakan setiap minggu, sharing 
session, atau kegiatan-kegiatan lainnya, bisa 
membantu kita untuk tetap bisa konsisten dalam 
menerapkan core values AKHLAK.

 Melalui berbagai pendekatan yang baik serta dengan 
dukungan program VPD yang rutin kami lakukan 
seminggu sekali, kami berharap bisa semakin 
menguatkan lagi budaya AKHLAK di seluruh ICONers. 

Dalam program VDP tersebut kami 
menyosialisasikan nilai-nilai AKHLAK kepada semua 
ICONers. Dalam kesempatan tersebut kami juga 
menghadirkan GM, Manager, SPV, hingga Engineer 
untuk menjadi pemateri dan menjelaskan nilai-nilai 
AKHLAK.”

Menjadi Pengingat untuk 
Lakukan Lompatan Besar

Optimistis Bisa Raih 
Target Terbaik 

Perekat Budaya Kerja

MIRAZ MUZAQIYAH

Officer Internal 
Compliance Monitoring,
Bidang Internal Audit ICON+

WIDAYANTI

Plt. Supervisor Tax, Bidang 
Treasury & Cash Management 
ICON+

JULIARNOMO SARATHON

Supervisor Aktivasi Ketenagalistrikan 1 
SBU Regional Jakarta & Banten ICON+
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Tahun 2020 dibuka dengan bencana banjir yang 
terjadi di sejumlah titik di wilayah Jabodetabek. 
Peristiwa ini membuat pemadaman listrik terpaksa 
dilakukan. ICON+ bergerak sigap. Sejumlah titik 
infrastruktur penting dipastikan diamankan. Tim 
siaga dibentuk dan bekerja sigap. Menteri BUMN 
Erick Thohir bahkan sempat mengunjungi langsung 
posko siaga PLN yang berada di Kantor PLN 

Siaga Menangani 
Banjir

Distribusi Jakarta Raya, pada 2 Januari. Menteri Erick 
juga menginspeksi kesiapan tim Contact Center PLN 
123 yang diperkuat oleh ICON+, demi memastikan 
kesigapan agen Contact Center PLN 123 dalam 
menanggapi komplain maupun pertanyaan terkait 
kebijakan pemadaman listrik. 

Setelah sukses menjalani Uji Petik – Uji Laik Operasi 
(ULO), ICON+ resmi memperoleh lisensi Jasa 
Telekomunikasi Layanan Call Center. Lisensi tersebut 
tertuang dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan 
Informatika RI No. 281/TEL/02.92/2019. ULO sendiri 
digelar pada 13 Januari. Dalam ULO tersebut, ICON+ 
menjalani sejumlah pengujian dan pemeriksaan terhadap 
sistem dan perangkat kerja Contact Center ICON+.

Resmi Kantongi 
Lisensi Layanan Call 
Center

Januari

Banyak peristiwa istimewa yang niscaya akan selalu dikenang oleh ICONers 
pada 2020 ini. Kehadiran pandemi yang mengubah banyak lanskap kehidupan, 
memaksa banyak pihak untuk mengubah rencana, memutar haluan, dan 
beradaptasi secepat mungkin. 

Perjalanan masih akan panjang di depan nanti. Semangat menembus batas akan 
terus bergelora untuk Indonesia. 

TEGUH MELEWATI 
TAHUN TAK LAZIM

Kaleidoskop 2020
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PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur yang 
didukung oleh PJB, PJBS, dan ICON+, meluncurkan 
teknologi masa depan kelistrikan, Future X, yang 
disebut dengan e-Smart Power. Terobosan baru ini 
dilengkapi dengan 12 layanan, di antaranya ialah 
Smart Agriculture, Smart Industrial,

ICON+NEWS
Kembali Raih 
Penghargaan InMA

Peluncuran 
e-Smart Power

dan Smart Ultima+AvC. ICON+ sendiri menegaskan 
komitmennya untuk pengembangan smart city dan 
smart village di Jawa Timur. Pada 2020 ini ICON+ 
menargetkan akan menyambungkan internet sekitar 
500-1.000 desa di seluruh Indonesia. 

M. Barkati, Wakil Wali Kota Samarinda, beserta 
rombongan mengunjungi ICON+ Gandul pada 
Jumat, 14 Februari. Rombongan disambut 
langsung oleh Direktur Electricity and Wholesale 
Business ICON+ pada saat itu, Ardian Cholid. 
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka penguatan 
kerja sama antara ICON+ dan Pemerintah Kota 
Samarinda. Sejauh ini, Pemkot Samarinda 
telah bekerja sama terkait penyediaan jaringan 
komunikasi dan penyediaan bandwidth internet. 
Dalam kesempatan tersebut rombongan juga 
berkesempatan melihat langsung sejumlah 
infrastruktur penting ICON+ di Gandul seperti 
Contact Center, Ruang NOC, dan Data Center. 

Wakil Wali Kota 
Samarinda
Kunjungi ICON+

Februari

Majalah berkala terbitan ICON+, ICON+NEWS, 
kembali meraih penghargaan pada ajang 
bergengsi InHouse Magazine Awards yang dihelat 
oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) Indonesia 
di Banjarmasin, 7 Februari lalu. Bila pada tahun 
sebelumnya ICON+ berhasil meraih predikat 
Bronze Winner, pada tahun ini ICON+ berhasil 
meraih predikat Silver Winner untuk kategori The 
Best of State Own Enterprise. ICON+NEWS edisi 
Januari 2019 yang mengangkat tema Tak Redup 
di Tengah Bala sukses menarik perhatian dewan 
juri yang terdiri dari para pakar, praktisi, dan 
Dewan Pers. Penghargaan ini sendiri merupakan 
bentuk apresiasi SPS Indonesia terhadap 
kreativitas perusahaan dalam mengemas media 
internal mereka, baik cetak maupun digital.
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Bantuan untuk 
Pelaku UMKM 
Terkait Dampak 
Pandemi

Terhitung 6 Maret, atau lima hari sejak Pemerintah 
RI mengumumkan kasus pertama COVID-19, ICON+ 
menerapkan SOP terkait bekerja di kantor maupun 
di lapangan, terkait dengan kondisi pandemi 
COVID-19. ICON+ juga kemudian memberlakukan 
protokol Work from Home (WFH) untuk sebagian 
besar karyawannya. Sementara untuk pos-pos 
penting yang tak mungkin dilakukan secara WFH 
seperti Contact Center, NOC, dan unit-unit teknis 
penting lainnya, ICON+ menerapkan sistem shift 
dan memberlakukan protokol ketat pencegahan 
COVID-19. Di antara protokol tersebut ialah 
penggunaan APD dan protokol 3M, serta kebijakan 
untuk melakukan disinfeksi seluruh area kantor. 

Adaptasi Kebiasaan Baru 
Mulai Diberlakukan 

Kehadiran pandemi juga berdampak bagi 
kelangsungan usaha kecil, menengah, dan mikro 
di sekitar kantor ICON+, baik di Cawang, Mampang, 
maupun Gandul. Terkait hal tersebut, ICON+ 
menggulirkan program bantuan untuk mereka 
sebagai bentuk Corporate Social Responsibility. 
Bantuan di antaranya berupa uang tunai kepada 
para pedagang kantin di sekitar kantor ICON+. 
Pemberlakuan protokol WFH membuat para 
pedagang kantin kehilangan pendapatan mereka 
secara signifikan Bantuan diberikan secara simbolis 
pada 30 Maret di ICON+ Cawang. 

Maret
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Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, 
pada 2020 ini ICON+ menggelar 
peringatan Hari Kartini dengan cara 
yang menyesuaikan kondisi pandemi 
COVID-19. Tanpa ada seremoni secara 
offline, perayaan Hari Kartini dilakukan 
dengan lomba video kreatif yang diikuti 
oleh ICONers. Perlombaan ini bertujuan 
untuk menyemangati kaum perempuan 
Indonesia untuk tetap dapat berkarya 
di musim wabah ini. Dalam video kreatif 
tersebut, ICONers diminta menyampaikan 
pesan positif dan motivasi secara kreatif. 
Keluar sebagai pemenang dalam lomba 
tersebut ialah Maria Juliana Lumban 
Gaol (Officer Collection Bidang Operasi 
Pemeliharaan & Aset SBU Regional 
Sumatera Bagian Utara ICON+) dengan 
total 595 likes, dan Nadya Fitriana 
(Operation Support Readiness ICON+) 
dengan total like sebanyak 353 likes.

Peringatan
Hari Kartini meski 
#DiRumahAja

Tepat pada 21 April 2020, PT PLN (Persero) 
resmi menggulirkan Transformasi PLN 
yang bertajuk “Power Beyond Generations”. 
Acara peresmian transformasi ini 
ditayangkan langsung melalui Metro 
TV pada pukul 20.00 WIB. Dalam acara 
tampak seluruh jajaran Direksi PLN Group 
melakukan mini konser bertajuk “Rumah 
Kita”. Peresmian tersebut juga dimeriahkan 
oleh Didi Kempot, Armand Maulana, Dira 
Sugandi, Lesti, dan Tohpati.

Ada empat strategic objetctive yang 
menjadi fokus program Transformasi PLN 
ini, yakni Green, Lean, Innovative, dan 
Customer Focused. Keempat fokus ini 
diharapkan dapat menjadikan PLN sebagai 
perusahaan listrik terkemuka di ASEAN 
dan menjadi pilihan utama konsumen 
dalam solusi penyediaan energi. ICON+ 
sebagai anak perusahaan yang berperan 
sebagai ICT driver layanan ketenagalistrikan 
siap menerima tantangan dan menjadi 
bagian Transformasi PLN – Power Beyond 
Generations.

Transformasi PLN 
Resmi Bergulir

Apri l
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Pandemi yang telah berjalan sejak Maret, telah 
berdampak cukup luas di banyak lapisan masyarakat. 
Pola bekerja, sekolah, dan berusaha mengalami 
perubahan. Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) tercatat juga diberlakukan di banyak wilayah. 
Sebagai dampaknya, perekonomian masyarakat 
mengalami pelambatan pertumbuhan. Menyikapi hal 
ini, ICON+ baik di lingkungan kantor pusat maupun 
kantor-kantor SBU Regional kompak bersolidaritas 

pada warga dengan menyampaikan bantuan. 
Rangkaian kepedulian ini membantu masyarakat 
yang pada saat itu juga tengah menjalani ibadah 
puasa Ramadan dan bersiap menghadapi Hari 
Raya Idulfitri. Tercatat, sejak April hingga Mei 2020, 
kantor-kantor SBU Regional menyampaikan bantuan 
baik secara langsung dengan turun ke jalan maupun 
menyambangi panti-panti asuhan atau yayasan 
sosial lainnya. 

ICON+ SBU Regional Jawa Bagian Timur 
meluncurkan Moodlecloud.id, sebuah platform 
belajar-mengajar daring (Learning Management 
System/LMS) yang dapat dimanfaatkan oleh 
institusi pendidikan atau siapa pun. Kehadiran 
platform ini menyikapi perubahan tata cara belajar 
di kampus-kampus atau di sekolah-sekolah, yang 
semenjak kehadiran pandemi COVID-19 meniadakan 
kegiatan tatap muka. Moodlecloud.id dilengkapi 
berbagai fitur, mulai dari modul kuis, jurnal, 
workshop, polling, tugas, hingga ujian yang dapat 
diselenggarakan secara daring. 

Untuk pertama kalinya, keluarga besar ICON+ 
menggelar halalbihalal dalam rangka merayakan 
Idulfitri secara daring. Meski berlangsung secara 
virtual, halalbihalal berlangsung semarak dengan 
kehadiran seluruh ICONers dan jajaran Direksi, baik 
yang masih bertugas maupun direksi terdahulu, 
serta Dewan Komisaris. Acara tersebut berlangsung 
pada 27 Mei.

Moodlecloud.id Resmi 
Diluncurkan

Halalbihalal
Daring Pertama

Mei

ICON+ Unjuk Solidaritas
di Masa Pandemi
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Pada 26 Juni, ICON+ menyelenggarakan Pisah 
Sambut Direksi yang menandai peralihan 
tongkat estafet Direksi ICON+. Yuddy Setyo 
Wicaksono menggantikan Iwan Purwana untuk 
mengemban jabatan Plt. Direktur Utama ICON+. 
Selain itu, ICON+ juga kedatangan sejumlah 
direksi baru yakni Yuni Suryanto, Julita Indah, 
dan Ignatius Rendroyoko. Pada Juni 2020, 
komposisi kepemimpinan di ICON+ ialah Yuddy 
Setyo Wicaksono (Plt. Direktur Utama), Yuni 
Suryanto (Direktur Finance and Human Capital), 
Ivan Cahya Permana (Plt. Direktur Business 
Enterprise), Zulheldi (Plt. Direktur Service 
Excellence), Ignatius Rendroyoko (Plt. Direktur 
Electricity and Wholesale Business), dan Julita 
Indah (Plt. Direktur Digital Solution and Business 
Development). 

ICON+ terus mengambil langkah antisipatif terkait 
pandemi COVID-19. Salah satunya ialah dengan 
menyelenggarakan Rapid Random Test di ICON+ 
Cawang. Pada tahap awal, rapid test ini menyasar 
tenaga frontliner. Rapid test ini sendiri merupakan 
salah satu inisiatif ICON+ sebagai langkah 
pencegahan sekaligus upaya dalam menciptakan 
lingkungan kerja yang sehat dan aman. 

Pergantian Direksi 
ICON+

Protokol Pencegahan COVID-19 
di ICON+ Cawang

Sebagai bentuk sinergi antara anak perusahaan 
PT PLN (Persero), ICON+ mendukung peresmian 
Command Center PLN UID Jateng & DIY. Acara 
peresmian sendiri berlangsung bersamaan 
dengan peresmian layanan ListriQu, di PLN 
UP3 Yogyakarta, Rabu, 24 Juni. Peresmian 
dihadiri oleh Haryanto WS selaku Direktur Bisnis 
PLN Regional Jawa, Madura & Bali, Ignatius 
Rendroyoko selaku Plt. Direktur Electricity & 
Wholesale ICON+, Sulistyo Biantoro selaku 
Direktur Utama PT Haleyora Power, Feby Joko 
Priharto selaku General Manager PLN UID Jateng 
& DIY, serta Hendrik Permajaya selaku GM ICON+ 
SBU Regional Jawa Bagian Tengah.

Peresmian 
Command Center 
PLN UID 
Jateng & DIY

Juni
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Pada 17 Juli, melalui acara tasyakuran sederhana, 
Contact Center Stroomnet ICON+ resmi berpindah 
dari 1500071 ke 150678. Perpindahan ini diresmikan 
langsung oleh Plt. Direktur Utama ICON+ Yuddy Setyo 
Wicaksono. Acara ini juga dihadiri jajaran Direksi 
ICON+ dan segenap ICONers yang berada di bawah 
Tim Retail Solution. 

Hotline Contact Center 
Stroomnet Beralih
ke 150678

ICON+ berhasil meraih dua penghargaan di ajang 
Anugerah BUMN 2020. Kedua penghargaan tersebut 
ialah Penghargaan Transformasi Organisasi Terbaik 
II untuk kategori Anak Perusahaan BUMN (Non Tbk) 
dan Penghargaan Inovasi Bisnis Terbaik II untuk 
kategori yang sama. Plt. Direktur Enterprise Business 
ICON+ saat itu, Ivan Cahya Permana, mewakili ICON+ 
menerima penghargaan dalam acara yang digelar 
dengan menerapkan protokol pencegahan COVID-19, 
di Jakarta, 9 Juli. Ini bukan prestasi ICON+ yang 
pertama dalam ajang tersebut. Pada tahun 2018 
ICON+ juga berhasil meraih penghargaan Strategi 
Pertumbuhan Terbaik II. Kemudian pada Anugerah 
BUMN 2019 ICON+ berhasil meraih penghargaan 
Tata Kelola Perusahaan (GCG) Terbaik II.

Dua Penghargaan 
di Ajang Anugerah 
BUMN 2020

Sabtu, 11 Juli, Wakil Direktur Utama PLN Darmawan 
Prasodjo dan Direktur Niaga dan Manajemen 
Pelanggan PLN Bob Saril mengunjungi kantor ICON+. 
Kunjungan ini dalam rangka acara Gathering BOC-
BOD PLN Group yang berlangsung melalui video 
conference. Dari ICON+, selain jajaran Direksi ICON+, 
hadir pula Agus Sutiawan dan Wanhar, keduanya 
merupakan Komisaris ICON+. Acara Gathering 
BOC-BOD PLN Group merupakan acara pertemuan 
antara Dewan Komisaris dan Direksi seluruh anak 
perusahaan PT PLN (Persero). 

Direksi PLN
Kunjungi ICON+

Jul i
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Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti 
menyampaikan apresiasi khusus untuk ICON+ yang 
dinilai telah membantu Pemkab Tabanan terkait 
program Bali Smart Island. Di Kabupaten Tabanan, 
program ini telah tuntas 100 persen. Dukungan 
ICON+ sendiri di antaranya berupa pembangunan 
dan penyediaan infrastruktur. Apresiasi khusus 
tersebut disampaikan Bupati Tabanan dalam 
kesempatan silaturahmi antara ICON+ dan Pemkab 
Tabanan, pada 4 Agustus. Acara silaturahmi tersebut 
dihadiri langsung oleh Bupati Tabanan yang juga 
didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten 
Tabanan I Putu Dian Setiawan. Sementara dari ICON+ 
hadir Plt. GM SBU Regional Bali dan Nusa Tenggara 
ICON+ Wahyu Setyabudi dan Plt. Manager Pemasaran 
dan Penjualan SBU Regional Bali dan Nusa Tenggara 
ICON+ Irvan Irawan.

Bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-75, 
Pemkab Mempawah, Kalimantan Barat, meluncurkan 
aplikasi “Mempawah Cerdas”. ICON+ sendiri telah 
cukup lama mendukung Kabupaten Mempawah 
dalam upayanya mewujudkan konsep Smart City. 
Demikian pula halnya aplikasi “Mempawah Cerdas” 

ICON+ Peroleh 
Apresiasi Khusus dari 
Pemkab Tabanan

Didukung ICON+, 
Aplikasi “Mempawah 
Cerdas” Resmi Meluncur

Setelah melalui proses renovasi singkat, ruang 
Contact Center (CC) dan Network Operation Center 
(NOC) Stroomnet diresmikan penggunaannya di 
kantor ICON+ Mampang, Jakarta. Sebelumnya, 
CC dan NOC Stroomnet melayani para pelanggan 
Stroomnet dari kantor ICON+ Gandul. Peresmian 
dilakukan langsung oleh Plt. Direktur Utama 
ICON+ Yuddy Setyo Wicaksono dengan melakukan 
pemotongan pita dan tumpeng, pada 25 Agustus.

Peresmian CC dan 
NOC di ICON+ 
Mampang

Agustus

yang jaringan infrastruktur telekomunikasinya 
didukung oleh ICON+. Aplikasi “Mempawah Cerdas” 
menyediakan beragam informasi terintegrasi, mulai 
dari pendidikan, kesehatan, kuliner, wisata, belanja, 
hotel, ekspedisi, taksi, pelayanan publik, dan ragam 
informasi yang dibutuhkan warga lainnya.
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September

Bekerja sama dengan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Gunung Kidul dan Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunung 
Kidul, ICONN+ menyediakan jaringan internet di 
enam titik pantai di Gunung Kidul, Yogyakarta. Acara 
peresmian dan pengujian jaringan internet tersebut 

ICON+ SBU Regional Jawa Bagian Timur 
berkolaborasi dengan Smartfren memberikan 
dukungan kepada dunia pendidikan di Kediri, Jawa 
Timur. Dukungan tersebut ialah pemberian Sim 
Card 4G yang berisi APN Private ICON+. Dalam tahap 
awal, bantuan tersebut diserahkan kepada 1.700 

Sebagai bagian dari rangkaian acara “The New Spirit 2.0” menuju HUT 
ICON+ ke-20, pada Jumat, 18 September ICON+ menghelat webinar 
bertajuk “Tetap Sehat dan Tetap 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.

ICON+ Dukung 
Pengelolaan Pariwisata
di Gunung Kidul

ICON+ Bantu Fasilitas 
Pendidikan Daring 
di Jawa Timur

Webinar “The New Spirit” ICON+

berlangsung pada 3 September. Koneksi internet 
ini akan memudahkan komunikasi antaranggota 
dan para pengelola pantai. Ke depannya akan ada 
jaringan internet dan fasilitas layanan seperti CCTV, 
WiFi untuk pengunjung, sensor gelombang pantai, 
hingga pemantauan protokol new normal. 

siswa dan 200 guru. Melalui Sim Card tersebut 
mereka dapat menggunakan APN Private ICON+. 
Selain itu, ICON+ SBU Regional Jawa Bagian Timur 
juga memberikan dukungan berupa fasilitas video 
conference/i-VIP Zoom Meeting untuk akademika 
Universitas Jember (UNEJ).
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Oktober

Command Center 
Pertama di Wilayah 
Timur Indonesia 
Diresmikan

Pada 3 Oktober 2020, ICON+ genap berusia 20 tahun. 
Prosesi perayaan berlangsung pada 5 Oktober, di aula 
ICON+ Mampang dan disiarkan serta diikuti langsung 
oleh seluruh ICONers di berbagai kantor SBU Regional 
dan kantor perwakilan di seluruh Indonesia. Perayaan 
dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan 
pencegahan COVID-19. Meski demikian, perayaan 
tetap berlangsung semarak. Dalam sambutannya, 
Plt. Direktur Utama ICON+ Yuddy Setyo Wicaksono 
menyampaikan apresiasinya kepada seluruh ICONers 
atas pencapaian ICON+ di usianya yang ke-20 ini. 
Yuddy mengatakan, ICON+ telah membuktikan 
dirinya sebagai ICT Driver dalam transformasi digital 
bisnis PLN yang akan terus berlanjut seiring dengan 
semangat Transformasi PLN.

Spirit Dua Dekade, 
“Beyond the Limit”

Command Center PLN pertama yang berada di 
wilayah timur Indonesia, resmi beroperasi pada 26 
Oktober. Peresmian ini menjadi kado istimewa Hari 
Listrik Nasional yang diperingati setiap 27 Oktober. 
Acara peresmian ini dihadiri langsung Direktur 
Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa 
Tenggara PT PLN (Persero) Syamsul Huda dan 
GM UIW PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Barat, dan Sulawesi Tenggara Ismail Deu (yang kini 

dipercaya sebagai Direktur Digital Solution and 
Business Development ICON+), GM SBU Regional 
Sulawesi dan Indonesia Timur ICON+ Iwan Sofyan 
Sory, serta unsur perwakilan Pemerintah Kota 
Makassar yang diwakili oleh perwakilan Dinas 
Pekerjaan Umum Kota Makassar. Dalam keberadaan 
Command Center ini, ICON+ memberikan dukungan 
penuh baik dari segi infrastruktur maupun solusi 
layanan digital.
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November

Kamis, 5 November, Plt. Direktur Utama ICON+ 
Yuddy Setyo Wicaksono menerima penghargaan 
untuk ICON+ di ajang BUMN Branding and 
Marketing Award 2020. ICON+ dinilai berhak 
atas predikat “Marketing Initiative Terbaik” pada 
ajang tersebut. Kategori tersebut diperuntukkan 
bagi perusahaan yang dinilai memiliki inisiatif 
program marketing yang terbaik.

ICONers kembali menunjukkan prestasi gemilangnya. 
Kali ini di ajang The Best Contact Center Indonesia 
2020, sebanyak 22 penghargaan berhasil diraih. CC 
PLN 123 merupakan kanal contact center resmi PT 
PLN (Persero) yang dikelola oleh ICON+. 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.

ICON+ Raih Gelar 
“Marketing Initiative 
Terbaik” di BUMN 
Branding and 
Marketing Award

Senin, 16 November, jajaran Direksi ICON+ 
berkesempatan untuk berinteraksi langsung 
dengan ICONers di seluruh Indonesia melalui 
video conference. Acara bertajuk Coffee 
Morning ini memasuki penyelenggaraan ketiga. 
Kali ini dalam kesempatan tersebut ICONers 
diajak untuk terus mengobarkan semangat 
kepahlawanan dengan jalan menghadirkan 
konektivitas di Indonesia.

Merayakan
Hari Pahlawan 
dengan Semangat 
Menghadirkan 
Konektivitas
di Indonesia

CC PLN 123 Duduki 
Posisi Runner Up 
TBCCI 2020 
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Desember

Jumat, 11 Desember, ICON+ menggelar Pisah 
Sambut Direksi yang menandai peralihan tongkat 
jabatan di jajaran Direksi ICON+. Pada hari itu, 
ICON+ melepas dua direksi yang telah selesai 
masa tugasnya, yakni Zulheldi dan Ivan Cahya 
Permana. Posisi Zulheldi sebagai Direktur Service 
Excellence kemudian digantikan oleh I Putu Riasa, 
yang sebelumnya merupakan GM PLN Unit Induk 
Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan. Sementara 
posisi Ivan Cahya Permana sebagai Direktur 
Enterprise Business ICON+ digantikan oleh Julita 
Indah, yang sebelumnya merupakan Plt. Direktur 
Digital Solution and Business Development ICON+. 

Posisi Julita Indah sendiri kemudian ditempati oleh 
Ismail Deu, sebelumnya merupakan GM PT PLN 
(Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. 

Dengan demikian, per 11 Desember 2020, susunan 
Direksi ICON+ ialah sebagai berikut:

Direktur Utama:
Yuddy Setyo Wicaksono

Direktur Finance and Human Capital: 
Yuni Suryanto

Direktur Digital Solution and Business Development:
Ismail Deu

Direktur Service Excellence:
I Putu Riasa

Direktur Electricity and Wholesale Business: 
Ignatius Rendroyoko

Direktur Enterprise Business:
Julita Indah

The New PLN Mobile 
Resmi Meluncur

Talkshow
20 Tahun ICON+

Pada 20 Desember PLN meluncurkan aplikasi layanan 
pelanggan New PLN Mobile. New PLN Mobile memiliki 
beberapa fitur utama, yaitu pembelian token bagi para 
pelanggan prabayar, pembayaran tagihan listrik bagi 
pelanggan pascabayar, monitor penggunaan listrik, 
hingga sarana pengaduan. New PLN Mobile juga hadir 
dengan kemudahan transaksi untuk pembayaran 
tagihan dan pembelian token listrik yang bekerja 
sama dengan beberapa bank dan fintech. Sebagai 
ICT Enabler PLN, ICON+ memberikan dukungan penuh 
terhadap keberadaan aplikasi New PLN Mobile. 

Jumat, 4 Desember, sebagai bagian dari 
rangkaian acara HUT ICON+ ke-20, berlangsung 
talkshow bertema “Toward Indonesia Leading 
ICT Solution Provider.” Talkshow tersebut 
menghadirkan pembicara Wakil Direktur Utama 
PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dan 
Direktur Niaga & Manajemen Pelanggan PT PLN 
(Persero) Bob Saril. Jalannya talkshow dipandu 
oleh Ignatius Rendroyoko, Direktur Electricity and 
Wholesale Business ICON+. 

Susunan Direksi ICON+ Berganti Formasi
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