
D A T A  &  A N G K A

Kini Semua 
Makin Mudah

New PLN Mobile hadir dengan 
menjanjikan kemudahan bagi 
para pelanggan PLN. Hanya 
dengan satu aplikasi, pelanggan 
PLN dapat melakukan pencatatan 

meter mandiri, pembayaran, pengajuan 
sambungan baru dan perubahan daya, hingga 
pengaduan gangguan layanan.

New PLN Mobile tersedia untuk 
2 platform, Android maupun IOS.

2 Platform

9 Agustus 2016

9,09 MB

1,1 juta pengguna

PLN Mobile pertama kali dirilis 
pada 9 Agustus 2016. New PLN 
Mobile yang baru diluncurkan 
merupakan versi 5.0.49

Ukuran file NEW PLN Mobile
versi Android hanya 9,09 MB

Sampai saat ini NEW PLN Mobile 
telah diunduh lebih dari 1,1 juta 
pengguna

E D I S I  I / 2 0 2 1

SATU APLIKASI UNTUK
BANYAK AKSI

SEMAKIN TEGASKAN 
SIKAP INTEGRITAS

RUMAH AMAN, NYAMAN,
DAN... HIGH TECH

New PLN Mobile

2
9
9
1
JUTA

TOTAL SOLUSI
KEBUTUHAN PELANGGAN

NEW PLN MOBILE



Tahun 2021 mungkin menjadi tahun yang penting dan begitu ditunggu 
oleh umat manusia saat ini. Setelah harus hidup “berdampingan” 

dengan COVID-19 pada 2020, pada tahun 2021 umat manusia akan 
melakukan vaksinasi sebagai langkah menanggulangi pandemi 
COVID-19 yang telah berusia satu tahun. 

Bagaimanapun, tahun 2020 merupakan tahun yang berat. Itu sebabnya, 
ketika vaksin COVID-19 berhasil ditemukan, selesai diujicoba, dan 
kemudian disahkan penggunaannya, optimisme segera menyeruak di 
benak banyak orang. 

Program vaksinasi diharapkan akan menjadi langkah jitu untuk 
menghentikan laju pandemi. Program vaksinasi ini, yang kini dilakukan 
hampir di seluruh dunia, menjadi titik balik atau game changer 
perjuangan umat manusia dalam melawan COVID-19. Kita sendiri 
bersyukur, di Indonesia program vaksinasi telah dimulai sejak 13 Januari 

2021 lalu. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang divaksin. 

Segala yang terasa berantakan pada 2020 lalu, hari ini mulai kembali tertata. Pertumbuhan perekonomian 
nasional diprediksi akan meningkat seiring semakin dinamisnya kegiatan ekonomi. Mobilitas orang dan barang, 
saat program vaksinasi nanti berhasil dilakukan, kembali menjadi tinggi yang menandakan adanya pergerakan 
dinamis ekonomi. 

Maka, sudah sepatutnya kita menjalani tahun ini dengan penuh rasa optimisme. Kita telah berhasil bertahan di 
tahun 2020, kini saatnya bangkit di tahun 2021.

Semangat itu pula yang ditunjukkan oleh ICONers. ICONers berhasil mencatatkan performa yang cukup baik 
sepanjang 2020 lalu, sekalipun situasi sama sekali tak mudah. Prestasi tersebut berhasil memompa keyakinan 
dan optimisme ICONers bahwa tahun 2021 ini akan berhasil pula dilewati dengan sangat baik. 

Berbagai rencana telah disusun. Kekuatan telah dipersiapkan. Yang tersisa hanyalah doa yang tulus dan usaha 
yang giat dan ikhlas. Dengan dua hal ini, atas izin Tuhan, 2021 akan menjadi tahun kebangkitan kita semua. 
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DARMAWAN PRASODJO
Wakil Direktur Utama PLN

New PLN Mobile

TOTAL SOLUSI KEBUTUHAN 
PELANGGAN
Sejalan dengan transformasi yang 
tengah ditempuh PLN, New PLN Mobile 
hadir sebagai layanan yang memberi 
pengalaman baru bagi pelanggan.

Semua Makin Mudah, demikian tagline New PLN 
Mobile. Platform digital yang diluncurkan PT PLN 
(Persero) pada 18 Desember 2020 lalu, dirancang 
untuk memenuhi semua kebutuhan pelanggan. Bagi 
PLN, New PLN Mobile menjadi salah satu penanda 
penting dari transformasi yang tengah digulirkan, 
yakni tekad kuat memberikan pengalaman baru dan 
kemudahan bagi pelanggan. 

Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo 
dalam keterangan tertulis mengatakan, New PLN 
Mobile tak hanya sekadar aplikasi. Melalui New PLN 
Mobile, perusahaan listrik milik negara ini ingin 
memberikan pengalaman baru serta kemudahan 
kepada pelanggan. 

“Semua upaya ini kami lakukan demi memberikan 
pelayanan prima kepada para pelanggan kami, demi 
kepuasan pelanggan PLN,” ucap Darmawan.

Hadir dengan tampilan baru, New PLN Mobile 
semakin lengkap dengan fitur-fitur baru. Officer 
Analyst Staf Direksi ICON+ Haidar Ahmad, 
sebelumnya menjabat sebagai Assistant 
Analyst Pengembangan Produk Inovatif, Divisi 
Pengembangan Produk (DIVPRD) PLN, mengatakan, 
pada versi PLN Mobile yang diluncurkan pada 2016 
lalu, fitur utama hanya terbatas pada layanan PLN 
saja. 

“Fitur tersebut antara lain, permohonan 
penyambungan baru, ubah daya, pengaduan dan 
informasi tagihan listrik atau pembelian token listrik 
prabayar,” jelas Haidar. 

Semua upaya ini 
kami lakukan demi 
memberikan pelayanan 
prima kepada para 
pelanggan kami, demi 
kepuasan pelanggan PLN.
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Lebih jauh Haidar menjelaskan, New PLN Mobile 
dilengkapi dengan sembilan fitur yang terdiri dari 
empat fitur utama dan lima sub menu. Fitur Token 
dan Tagihan merupakan fitur yang dihadirkan 
untuk membantu pelanggan dalam membeli token 
listrik dan membayar tagihan listrik. Electrizen, 
sebutan bagi pelanggan listrik, dapat mencatat dan 
membaca meter secara mandiri melalui fitur Catat 
Meter SwaCAM (Swadaya Catat Angka Meter). 

Pelanggan yang ingin mengajukan pengubahan 
daya listrik kini hanya perlu mengetuk fitur Ubah 
Daya pada aplikasi New PLN Mobile. Pengaduan 
gangguan pun menjadi semakin mudah. New PLN 
Mobile memiliki fitur pengaduan sehingga electrizen 
dapat menyampaikan pengaduan gangguan melalui 
aplikasi ini. Pelayanan terhadap pelanggan semakin 
prima dengan hadirnya lima sub menu pada New 
PLN Mobile. 

Lima sub menu ini, lanjut Haidar, terdiri dari Monitor 
Pemakaian Paskabayar. Fitur ini digunakan untuk 
mengetahui histori pemakaian dan tagihan listrik. 
Sementara fitur Monitor Pembelian Token berfungsi 
untuk mengetahui riwayat pembelian token listrik 
prabayar. Adapun Notifikasi Tagihan merupakan fitur 
yang berfungsi memberi informasi seputar tagihan 
listrik. Terkait dengan pangaduan, pelanggan dapat 
memantau progres perbaikan melalui Informasi 
Progres Penyelesaian Gangguan.

“New PLN Mobile juga dilengkapi Notifikasi Padam 
& Pemeliharaan. Pelanggan PLN akan memperoleh 
notifikasi saat listrik padam, baik yang disebabkan 
gangguan maupun pemeliharaan,” terang Haidar. 

Kolaborasi terbaik untuk Electrizen

Pengembangan New PLN Mobile melibatkan banyak 
pihak di dalam tubuh PLN. Sejumlah divisi yang 
terlibat dalam proses brainstorming antara lain, 
DIVPRD, Divisi Sistem dan Teknologi Informasi 
(DIVSTI), Divisi Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan 
(DIVPPP), Divisi Corporate Communicarion and CSR 
(DIVCOM), dan ICON+, entitas anak perusahaan PLN 
yang bergerak di bidang Teknologi, Informasi, dan 
Komunikasi.

Manager Financial Technology Service ICON+ Paisal 
mengatakan, dalam pengembangan platform New 
PLN Mobile, ICON+ menyumbang beberapa fitur 
seperti Payment, Infrastruktur New PLN Mobile, dan 
Contact Center. Fitur payment yang terdapat pada 
aplikasi New PLN Mobile merupakan produk inovasi 
ICON+, yakni ICONPay. 

“ICONPay merupakan sistem pembayaran milik 
ICON+ yang telah lama digunakan terutama untuk 
pembayaran non tagihan listrik seperti pasang baru 
dan tambah daya. Secara tidak langsung, ICONPay 
dapat dikatakan sebagai payment gateway-nya PLN,” 
terang Paisal.

Paisal menambahkan, ICONPay digunakan sebagai 
sebagai fitur pembayaran untuk pembelian token 
listrik dan pembayaran postpaid pada aplikasi New 
PLN Mobile. Baik pembelian token untuk listrik 
prabayar maupun pembayaran tagihan listrik 
paskabayar kini semakin mudah dilakukan. 

Wakil Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menjelaskan fitur New PLN Mobile dalam peluncuran New PLN Mobile, 20 Desember 2020. (Foto: pln.co.id)
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“Perasaan saya bangga bisa menjadi 
bagian produk PLN ini, sama seperti dahulu 
saya bersama ICON+ menjadi bagian dari 
pembangunan Contact Center PLN 123. Saya 
merasa ini adalah suatu tahapan perjalanan 
PLN masuk dalam dunia digital.

New PLN Mobile bukan sekedar aplikasi. Bagi 
electrizen, New PLN Mobile akan menjadi total 
solusi kebutuhan pelanggan. 

Bagi ICON+, New PLN Mobile merupakan 
peluang membangun bisnis baru yang sangat 
besar dengan bebasiskan aplikasi mobile. Bagi 
PLN Group, New PLN Mobile adalah kendaraan 
untuk membangun masa depan PLN Group 
dalam dunia digital.

Bagi saya pribadi, New PLN Mobile adalah 
perjalanan menuju dunia baru PLN Digital di 
mana banyak tantangan yang harus dihadapi. 
PLN Group harus bergandengan tangan, 
bahu-membahu menghadapi dunia yang mulai 
berubah.”

Bukan Sekadar Aplikasi

“Bidang yang saya pimpin adalah Financial 
Technology Service, berada di bawah Divisi 
Infrastruktur Service, Direktorat Service 
Excellence ICON+. Bidang ini bertugas 
menjalankan fungsi aktivasi dan operasional 
untuk platform ICONPay, termasuk layanan 
pembayaran untuk New PLN Mobile. 

Lingkup pekerjaannya mulai dari aktivasi 
merchant atau channel baru, operasional & 
pemeliharaan ICONPay, serta rekonsiliasi data 
atas setiap transaksi yang terjadi di ICONPay, 
baik itu dengan Bidang Treasury ICON+ dengan 
pihak ketiga seperti treasury PLN maupun 
dengan Payment Service Provider.

Menjadi sebuah kepuasan tersendiri bahwa 
kami masih diberi kepercayaan untuk 
berkecimpung dalam project besar New PLN 
Mobile yang dapat membuat harum nama 
perusahaan dan holding. Selain itu, tentunya 
hal ini juga membangkitkan rasa bangga 
sebagai ICONers.” 

Bangga Menjadi Bagian 
New PLN Mobile

PAISAL
Manager Financial
Technology Service ICON+

HAIDAR AHMAD
Officer Analyst Staf 

Direksi ICON+

Kemudahan tersebut diperoleh pelanggan dengan 
hadirnya beragam channel pembayaran yang dapat 
dilakukan melalui layanan perbankan maupun 
dompet digital yang telah menjalin kerja sama 
dengan ICON+. Total channel pembayaran yang telah 
beroperasi saat ini berjumlah sepuluh channel, terdiri 
dari Mandiri VA, BRI Direct Debit, BRI VA, BCA OneKlik, 
BCA VA, BNI VA, LinkAja, Gopay, OVO dan Doku.

“Semua urusan yang berkaitan dengan layanan PLN 
kini ada dalam genggaman. Hal ini menjadikan PLN 
semakin dekat dengan pelanggannya dan pelanggan 
pun semakin diuntungkan,” ucap Paisal. 

Perihal pengembangan New PLN Mobile ke depannya, 
Paisal mengatakan, terdapat banyak rencana yang 
akan dilakukan, salah satunya menambahkan fitur 
baru.  Fitur yang akan ditambahkan dalam waktu 
dekat adalah ICONCash. Saat ini fitur tersebut masih 
dalam tahap pengembangan dan proses perizinan. 

Peluncuran New PLN Mobile, 20 Desember 2020. (Foto: pln.co.id)
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New PLN Mobile

SATU APLIKASI 
UNTUK BANYAK AKSI

New PLN Mobile yang resmi meluncur pada 20 Desember 2020 lalu telah diunduh lebih dari 1 juta pengguna. 
Seperti disampaikan oleh Wakil Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, aplikasi New PLN 
Mobile tak hanya sekadar aplikasi. “Melalui New PLN Mobile ini PLN ingin memberikan pengalaman baru 

serta kemudahan kepada pelanggan.”

Pembayaran 
Tagihan Listrik

Informasi Gangguan Kelistrikan 
dan Informasi lainnya

Pembelian Token
Baca Meter 

Mandiri

Pasang Baru
Pengaduan

dan Keluhan

Perubahan Daya
Penyambungan 

Sementara

Fitur apa saja yang akan memberikan pengalaman baru 
serta kemudahan kepada pelanggan?
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BAGAIMANA MENGGUNAKAN 
APLIKASI NEW PLN MOBILE?

Langkah Mudah Membeli Token 
dan Membayar Tagihan

Langkah Mudah Ubah Daya

Catat Meter Secara Mandiri

Pengaduan Semakin Mudah

Untuk menggunakan New PLN Mobile, user bisa mengunduh aplikasi 
di App Store maupun Play Store. Proses pendaftaran dengan 
menggunakan email, nomor ponsel, dan ID Pelanggan atau Nomor Meter 
diperlukan. Untuk menikmati semua fitur, user bisa meng-upgrade akun 
dengan melakukan verifikasi identitas pengenal resmi. 

Pelanggan dapat membeli token atau membayar tagihan melalui fitur Token & Tagihan.

Dapat digunakan untuk kebutuhan pribadi maupun pelanggan lain.

Untuk membeli token, masukkan nominal dan kemudian lakukan pembayaran.

Untuk membayar tagihan, pilih metode pembayaran yang diinginkan. 

Pembayaran dapat dilakukan dari virtual account, dompet digital, kartu kredit, dan debit. 

Ketuk ikon Ubah Daya, kemudian pilih besaran daya yang ingin diubah. 

Aplikasi akan menampilkan layar Pilih Keperluan. 

Pilihlah alasan mengapa mengubah daya. 

Setelah semua data telah terisi, klik tombol Lanjutkan. 

New PLN Mobile dilengkapi dengan SwaCAM (Swadaya Catat Angka Meter).

Setelah memilih ID Pelanggan, foto KwH meter. Kemudian masukkan angka KwH meter 
dan nomor ponsel. 

Tagihan pembayaran di awal bulan akan sesuai dengan data yang dilaporkan. 

Data ID Pelanggan yang tercatat saat registrasi mempercepat proses penanganan 
gangguan. 

Electrizen hanya perlu memilih jenis gangguan. 

Kemudian masukkan ID Pelanggan atau input ID lain yang mengalami gangguan. 

Bila tidak mengetahui, cukup tunjukkan lokasi di map. Caranya tentukan lokasi lalu klik 
konfirmasi. 
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Kalimat tersebut dilontarkan I Putu Riasa, Direktur 
Service Excellence ICON+, kala berbicara 

mengenai calculated risk taker, satu dari tiga 
value yang menjadi pedoman di mana pun ia 
ditugaskan. Pria kelahiran Badung, Bali, pada 1969 
ini mengatakan, kemungkinan terburuk yang tidak 
diharapkan mungkin saja terjadi. Seorang leader 
kemudian dihadapkan pada pilihan: tetap bergerak 
dengan segala risikonya agar tetap berjalan, atau 
berdiam tanpa melakukan apa pun agar tetap aman. 

“Saya lebih suka, apa pun risikonya, bertindaklah 
dengan perhitungan, bukan diam atau melarikan diri 
dari tantangan,” jelasnya. 

Kemampuan untuk tetap bertindak dengan 
perhitungan terhadap setiap risiko 
di depan kemudian disempurnakan 
dengan value lainnya, yakni integritas 
dan profesionalitas. Ketiga value 
inilah yang menjadi landasan dalam 
kepemimpinannya. 

Magister Manajemen Energi 
dari Universitas Udayana ini 
mengibaratkan risiko atau 
lingkungan luar tak ubahnya 
arah angin dan cuaca 
dalam sebuah pelayaran, 
tidak dapat diatur tapi bisa 
diprediksi.

Setiap pemimpin maupun 
seluruh elemen di dalam 
perusahaan tentu tak 
dapat mengatur faktor 
eksternal yang terjadi dan 
selalu berubah. Kendati demikian, 
insan di dalam perusahaan 
dapat menyesuaikan taktik 
dan strategi sehingga apa pun 
kondisi eksternal, perusahaan 

“Tempat paling aman adalah membuang sauh di pelabuhan,
tapi bukan untuk itu tujuan sebuah kapal dibuat.”

I Putu Riasa - Direktur Service Excellence ICON+

Kuncinya: Cepat, Berkualitas, 
Optimal menuju Service Excellence

tetap dapat survive untuk mencapai tujuan, bahkan 
mengambil kesempatan untuk lebih berkembang. 
Tercapainya tujuan perusahaan tentu saja dengan 
tetap berpegang teguh pada ketiga aspek tadi: 
integritas, profesional, dan calculated risk taker. 

Puluhan tahun mengabdikan diri di PT PLN (Persero) 
dengan berbagai macam penugasan memang telah 
menempa pria yang akrab disapa Putu ini menjadi 
sosok dengan leadership yang kuat. Putu memulai 
karier di PLN sejak tahun 1993, sebagai kelanjutan 
ikatan dinas saat mahasiswa S1 Teknik Elektro di ITS 
Surabaya sejak tahun 1991.

Membangun Teamwork yang Solid

Berbagai tugas yang diembannya di PLN 
kemudian menempa pola kepemimpinannya. Ia 
sendiri memiliki istilah untuk menyederhanakan 
perjalanan kariernya, yakni “spesialis lompat 

pagar”. Istilah ini muncul lantaran ia kerap 
mendapat tanggung jawab yang begitu 

beragam. Salah satu pengalaman 
berharga ketika dirinya memperoleh 
tugas mendirikan UPD Makassar 
yang sekarang dikenal dengan 
UP2D, dari tugas sebelumnya yang 
6 tahun berkutat di pelayanan 
pelanggan.

Dibangun dari nol, unit pelaksana 
pengatur distribusi kini melayani 
tiga provinsi Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Barat, dan Sulawesi 

Tenggara. Walau team awalnya 
dibentuk dari kumpulan “pegawai 

mutasi dengan kondisi khusus” dan 
sama sekali tidak punya kompetensi 
operasi dengan sistem SCADA, 
terbentuklah unit pengatur distribusi 

dengan team yang kompak di tengah 
segala keterbatasannya.
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Kita bisa menjadi sebesar 
yang kita pikirkan, tapi juga 
hanya bisa sekecil apa pun 
yang kita khawatirkan. Itu 
sebabnya pikiran dan motivasi 
memainkan peranan penting

Keberhasilan ini, menurut Putu, terletak pada 
rasa persaudaraan dan kebersamaan sehingga 
terciptanya teamwork yang solid. Keterbatasan di 
tengah tantangan besar yang dihadapi, dimulai 
dengan pemahaman satu tujuan yang dibangun 
bersama dengan sikap saling menghargai.

Lebih jauh Putu mengisahkan, penugasan baru di 
luar pengalaman ini juga terjadi saat ia dipercaya 
mengampu jabatan General Manager PLN Unit Induk 
Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan. Sebagai 
seseorang yang berkecimpung lama di dunia 
operasional, konstruksi merupakan bidang baru yang 
belum pernah dilakoni. 

Kendati tak memiliki pengalaman perihal 
konstruksi, Putu selalu memulai dengan 
langkah yang sama, merangkul seluruh 
elemen di dalam perusahaan. Dengan 
teamwork yang solid akan tercipta bahasa 
yang sama, yaitu, menyelesaikan proyek 
dengan cepat, kualitas yang bagus, dan 
biaya yang optimal.

“Ibarat mobil, saat awal datang saya 
harus memulai dengan pikiran positif 
bahwa PLN UIP Sulbagsel adalah 
mobil yang bagus, walau membutuhkan beberapa 
sentuhan tune up. Langkah awal adalah menyepakati 
bersama peta arah tujuan, memperhatikan dasboard 
dan memahami aturan perjalanan. Walau jalan yang 
dilalui penuh hambatan disertai cuaca yang kurang 
bersahabat, kita tetap sampai di tujuan dengan baik 
dengan selamat” jelas Putu. 

Tugas Baru di ICON+
Putu menilai, dengan tim yang solid apa pun 
tantangan dihadapi perusahaan akan dapat 
diselesaikan dengan baik. Empat divisi di bawah 
Direktorat Service Excellence ibarat instrumen 
musik yang berbeda. Namun bila instrumen ini 
dipadukan dengan benar akan tercipta harmoni yang 
nikmat untuk didengar. Sinergi tentunya juga suatu 
keharusan bersama dengan empat direktorat di 
ICON+.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang 
Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK), 
tantangan pertama berasal dari persaingan bisnis 
dengan kompetitor. Di zaman dengan perubahan 
begitu cepat, maka kegesitan, komitmen dan 
ketegasan serta komunikasi yang baik, menjadi 
hal penting. Tentu dengan tetap memperhatikan 
kualitas layanan serta mampu menjawab kebutuhan 
pelanggan.

Tantangan lain pun tak begitu ia khawatirkan. 
Menurutnya, ICON+ memiliki “pasukan” yang kuat, 
ICONers yang cerdas, kaya akan pengalaman, dan 
memiliki integritas dalam bekerja.

“ICONers ini dominan anak muda dan berjiwa muda, 
pintar, progresif, dan ambisinya tinggi untuk maju. 
Saya yakin itu modal besar ICON+ untuk mewujudkan 
layanan yang berkualitas dan optimal. Saat kita cepat 
menyesuaikan diri dengan perubahan, di situlah kita 
bisa unggul dalam persaingan,” terang Putu. “Kita bisa 
menjadi sebesar yang kita pikirkan, tapi juga hanya bisa 
sekecil apa pun yang kita khawatirkan. Itu sebabnya 
pikiran dan motivasi memainkan peranan penting,” 
lanjutnya.

Bercita-cita Memiliki Waktu Luang

Dengan segala tantangan yang ada, pimpinan 
perusahaan kerap disibukkan dengan pekerjaan. 
Penggemar musik country ini mengatakan, perihal sela 
waktu luang yang dimilikinya lebih banyak diisi bersama 
keluarga. 

“Bagi saya, muara saya, setelah sesibuk apa pun, rumah 
adalah tempat pulang. Itu sebabnya waktu luang saya 
untuk keluarga. Saya selalu menikmatinya bersama 
keluarga,” terang putu. 

Putu bahkan memimpikan sekian tahun mendatang, 
tiap akhir pekan atau hari libur, ICONers dan insan PLN 
selalu punya waktu bercengkerama dengan keluarga 
dan para sahabat dengan santai tanpa diusik dengan 
pekerjaan. “Impian itu bisa terwujud jika kita telah 
mampu mengefektifkan waktu kerja, operasional stabil, 
aman, dan proses bisnis berjalan dengan sistem yang 
benar dalam segala situasi. Ini realistis, tapi tidak 
bisa sekarang, tidak bisa instan, harus step by step. 
Dimulai dengan perencanaan matang, perhitungan dan 
antisipasi risikonya, bangun aset berkualitas dengan 
optimal, dan ciptakan sistem pengelolaan yang baik,” 
ucap Putu.  
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Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP

Semakin Tegaskan 
Sikap Integritas
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 
merupakan wujud kepatuhan dalam 
menjalankan bisnis yang profesional dan 
sekaligus melengkapi program kepatuhan 
yang selama ini telah dijalankan.

Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti 
Penyuapan (SMAP) menjadi salah satu agenda 

penting yang saat ini sedang dipersiapkan ICON+. 
Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan 
visi dan misi perusahaan, mendukung tata kelola 
perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), 
serta melaksanakan komitmen perusahaan 
terkait kepatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

Firmansyah Sumanang, Plt. Manager Corporate 
Legal Services ICON+ mengatakan, sertifikasi ISO 
37001: 2016 SMAP bertujuan untuk mendukung 
ICON+ agar menjadi perusahaan yang berintegritas 
dan bebas suap. Dengan sertifikasi ISO ini ICON+ 
juga akan memiliki panduan dan pedoman yang 
clear dalam mengambil langkah, baik itu preventive 
maupun corrective, untuk mendeteksi dan 
mencegah terjadinya penyuapan dalam menjalankan 
proses bisnis perusahaan.

“Sertifikasi ini juga bagian dari arahan Komisaris 
Utama dan Direktur Utama PT PLN (Persero) bahwa 
seluruh Divisi, Unit Induk, dan Anak Perusahaan 
harus siap tersertifikasi ISO 37001:2016 SMAP,” ujar 
Firmansyah.

Menurut Firmansyah, saat ini ICON+ tengah 
mengambil sejumlah langkah persiapan dalam 
proses mendapatkan sertifikasi ISO 37001:2016 
SMAP. Di antaranya adalah pelaksanaan Gap Analysis 
dan Training Awareness kepada seluruh Pegawai 
dan Mitra ICON+. Berikutnya pengembangan 
sistem  berdasarkan wawancara Gap Analysis yang 
disesuaikan dengan kebijakan dan dokumentasi 
kerangka Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang 
sudah ada di ICON+.

Setelah pengembangan sistem, kata Firmansyah, 
dilakukan sosialisasi penerapan dan implementasi 
sistem. Kemudian review terhadap sistem tersebut 
dan pada tahap ini diperlukan tinjauan dari Audit 
Internal, Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan, Tinjauan 
Manajemen dan Tinjauan Dewan Pengarah, serta 
persiapan untuk sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi 
terakreditasi Badan Standardisasi Nasional.
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Tahap terakhir adalah proses sertifikasi dengan 
melakukan pemilihan lembaga sertifikasi, lalu 
pelaksanaan audit sertifikasi oleh lembaga sertifikasi 
yang ditunjuk, perbaikan hasil audit, keputusan 
sertifikasi dan surveilan di tahun berikutnya.

Memastikan SMAP Berjalan dengan Baik

Demi memastikan proses sertifikasi ISO 37001:2016 
SMAP berjalan dengan baik, ICON+ menggandeng 
konsultan independen (SustaIn) untuk melakukan 
pendampingan penerapan SMAP kepada seluruh 
jajaran Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh 
pegawai ICON+ dan Mitra ICON+. Hal ini dilakukan 
agar seluruh pegawai dan mitra bisa mendapatkan 
pemahaman yang lengkap mengenai SMAP.

Ridha Karimah, Officer Compliance, Bidang 
Compliance Policy & Litigation ICON+ menjelaskan, 
ada sejumlah langkah yang ditempuh ICON+ agar 
SMAP berjalan dengan baik. Salah satunya ialah 
dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Dewan 
Komisaris dan Direksi tentang Tata Kelola Anti 
Penyuapan dan Pembentukan Struktur Organ SNI 
ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan 
ICON+. Selain itu ICON+ juga meluncurkan Manual 
Book SMAP yang sosialisasinya akan dilakukan 
secara berkala. 

         Sertifikasi ini juga bagian 
dari arahan Komisaris Utama dan 
Direktur Utama PT PLN (Persero) 
bahwa seluruh Divisi, Unit Induk, dan 
Anak Perusahaan PLN harus siap 
tersertifikasi ISO 37001:2016 SMAP.

        ICON+ juga telah menyediakan 
aplikasi Compliance Online System 
dan aplikasi Whistleblowing System 
sebagai laporan apabila terdapat 
kejadian suap, kecurangan, gratifikasi, 
atau kejadian lainnya yang melanggar 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

FIRMANSYAH SUMANANG
Plt. Manager Corporate Legal Services ICON+

RIDHA KARIMAH
Officer Compliance, Bidang Compliance Policy & 
Litigation ICON+

Ridha melanjutkan, kegiatan sosialisasi ini nantinya 
bisa beragam bentuk. Mulai dari diskusi dengan 
Divisi-divisi yang ada di ICON+, hingga forum 
bersama dengan top management seperti dalam 
kegiatan Coffee Morning, VDP, CMC, MSF, atau 
kegiatan lainnya. 

Selain itu, kata Ridha, ada pula komitmen Pakta 
Integritas yang wajib ditandatangani oleh seluruh 
ICONers dan penandatanganan formulir Due 
Dilligence bagi seluruh Mitra ICON+. Penerapan 
budaya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 
Corporate Governance) di ICON+ ini juga akan 
dilakukan secara berkelanjutan dengan menerapkan 
budaya etika Perusahaan (Code of Conduct) baik 
untuk internal ICON+ maupun eksternal ICON+.

“ICON+ juga telah menyediakan aplikasi Compliance 
Online System dan aplikasi Whistleblowing System 
sebagai laporan apabila terdapat kejadian suap, 
kecurangan, gratifikasi, atau kejadian lainnya yang 
melanggar peraturan perundang-undangan yang 
berlaku,” tutur Ridha Karimah.

Ridha berharap seluruh ICONers dan seluruh 
stakeholders ICON+ mau bersama-sama 
menerapkan dan mengimplementasikan komitmen 
SMAP ini, demi mewujudkan proses bisnis ICON+ 
yang berintegritas.  
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iNSIGHT10

1.001 Alasan Mengapa 2021

Vaksinasi COVID-19 
Sudah Dimulai

Semuanya Bakal 
Dapat Vaksin

Kita Seharusnya 
Optimistis
Oke, sebenarnya, ada 1.001 alasannya. Tapi 
karena keterbatasan ruang, yang tercantum 
di bawah ini hanya 4 di antaranya saja, ya.

Pandemi COVID-19 yang telah dimulai sejak 
kuartal pertama 2020 lalu diharapkan akan segera 
berakhir, seiring dengan dimulainya program 
vaksinasi di sejumlah negara. Betul, COVID-19 
tidak akan benar-benar segera hilang begitu 
program vaksinasi berjalan. Tapi setidaknya, upaya 
untuk membentuk herd immunity atau kekebalan 
kelompok melalui vaksinasi sudah dimulai. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(PPN/Bappenas) dalam keterangan persnya 
pada Selasa, 9 Februari 2021 lalu mengatakan, 
dalam waktu 15 bulan Indonesia diharapkan telah 
mencapai herd immunity. Jika dihitung sejak 
13 Januari 2021, yakni hari pertama program 
vaksinasi berjalan di Indonesia, Indonesia baru 
akan mencapai herd immunity itu pada Maret 
2022. 

Well, satu tahun lagi. Tapi lebih baik dari pada 
harus semakin lama lagi, bukan? 

Masih tentang vaksinasi COVID-19. Sebaiknya, 
kita tidak perlu khawatir kita tidak akan kebagian 
vaksin. Pemerintah Indonesia telah mengamankan 
426 juta dosis vaksin yang berasal dari sejumlah 
perusahaan dan negara yang berbeda-beda. Hal 
tersebut disampaikan langsung oleh Presiden 
Joko Widodo pada Jumat, 15 Januari 2021, 
sebagaimana dikutip dari setkab.go.id.  

Sebagai gambaran, Indonesia sendiri menargetkan 
akan melakukan vaksinasi kepada kurang lebih 
181,5 juta penduduk. Bila per satu penduduk 
mendapat dua dosis vaksin, jumlah tersebut jelas 
mencukupi. Vaksinasi dilakukan sesuai dengan 
jadwal yang telah ditetapkan pemerintah, sesuai 
dengan skala prioritas tertentu. Jadi, harap 
bersabar, akan ada waktunya untuk kita nanti 
mendapat vaksin.  
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iNSIGHT 11

Pertumbuhan 
Ekonomi Diprediksi 
Membaik

Kita Sudah Teruji
di 2020

Setelah mengalami tekanan yang besar pada 
2020, Bank Indonesia meyakini perekonomian 
nasional bakal berangsur membaik. Secara 
makro, pertumbuhan ekonomi nasional bahkan 
diperkirakan akan tumbuh di level 4,8 – 5,8 persen. 

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo 
mengungkap tiga alasannya, sebagaimana 
dikutip dari berbagai media. Pertama, bangkitnya 
sumber-sumber pertumbuhan ekonomi seperti 
kinerja ekspor yang mengalami surplus, naiknya 
belanja modal pemerintah yang berdampak 
bagi peningkatan konsumsi domestik, dan 
pertumbuhan investasi. 

Alasan kedua ialah program vaksinasi yang akan 
semakin meningkatkan mobilitas barang dan 
orang. Sedangkan alasan ketiga ialah koordinasi 
yang erat antara regulator dan pelaku ekonomi 
yang menciptakan sinergi dan kerja sama 
multi stakeholder yang diharapkan semakin 
memuluskan akselerasi pemulihan ekonomi. 

Bagaimanapun kondisi kita pada 2021 ini, sudah 
sepatutnya setiap orang bersyukur. Tahun 2020 
bukanlah tahun yang mudah untuk dilewati. Tak 
mudah bagi siapa pun. Hampir di seluruh dunia, 
orang-orang harus berhadapan dengan pandemi. 
Sebelum pandemi COVID-19, umat manusia 
mengalami pandemi pada awal abad ke-20 lalu. 
Saat itu sebagian besar umat manusia yang hari 
ini harus berhadapan dengan pandemi COVID-19 
belum lahir. 

Segalanya berubah. Cara orang bekerja, sekolah, 
dan bersilaturahmi, mengalami perubahan. 
Banyak orang harus kehilangan pekerjaan karena 
tempat bekerja mereka terkena imbas pandemi. 
Sebagian lain, harus kehilangan nyawa. Rumah 
sakit-rumah sakit disesaki dengan pasien yang 
membutuhkan bantuan. 

Tapi di tengah-tengah situasi semacam itu, 
solidaritas kita teruji. Rasa setia kawan kita 
menguat. Banyak gerakan bantu sesama 
yang diinisiasi orang-orang. Ini bekal penting 
untuk kehidupan. Dengan ujian yang berat dan 
mengingat bagaimana kita semua mampu 
bertahan menghadapinya, tentu sudah sepatutnya 
kita optimistis pada 2021 ini.  
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Smart Home System

Rumah Aman,
Nyaman, dan... 
High Tech
Smart home system atau sistem rumah 
pintar hadir sebagai jawaban bagi 
pemilik rumah yang ingin mendapatkan 
kemudahan, efisiensi, keamanan, dan 
kemewahan sekaligus.

Kehadiran smart home atau rumah pintar 
di dalam industri 4.0 menambah daftar 

bisnis yang memiliki potensi besar untuk bisa 
dikembangkan saat ini. Menurut penelitian Allied 
Market Research, pertumbuhan smart home di 
seluruh dunia terus mengalami peningkatan 
hingga 29,5 persen pada tahun 2020. Wilayah 
Asia-Pasifik menjadi salah satu wilayah dengan 
penerapan smart home tertinggi yakni sekitar 37,7 
persen, termasuk salah satunya di Indonesia.

Sesuai namanya, smart home sendiri sebenarnya 
berarti rumah pintar. Sebagaimana bentuk smart 
device lainnya seperti telepon pintar, smart home 
adalah rumah yang memiliki teknologi tinggi yang 
biasanya terhubung satu sama lainnya. Sementara 
smart home system merupakan sistem yang 
mengintegrasikan ragam teknologi yang ada di 
sebuah rumah ke dalam satu sistem kendali. 

Hari ini, sebagaimana terlihat dari hasil penelitian 
Allied Market Research, kesadaran orang untuk 
menerapkan smart home system di tempat 
tinggalnya memang terbilang tinggi. Harus diakui, 
selain memang dapat memberi kenyamanan, smart 
home system mampu menawarkan perilaku hidup 
yang lebih hemat energi dan bersahabat bagi bumi.
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Disampaikan Andi Ervan Surahmat, Supervisor 
Delivery Services, Bidang Multimedia Services 
ICON+, sebagai perusahaan yang bergerak di 
bidang information and communication technology 
(ICT), ICON+ turut ambil bagian dalam bisnis 
pengembangan smart home system ini. Terlebih, 
ia menambahkan, ICON+ telah memiliki layanan 
internet broadband Stroomnet. 

Sebagai showcase, saat ini ICON+ telah menerapkan 
konsep smart building di PLN Disjaya, Gedung 
Multimedia, Gandul, Depok, Jawa Barat. Konsep ini, 
menurut Ervan, menjadi pilot project ICON+ dalam 
pengembangan rumah maupun gedung berbasis 
teknologi. 

Ervan mengatakan, dalam waktu yang tak lama 
lagi seluruh persiapan pengembangan smart home 
baik dari segi infrastruktur, cloud system, hingga 
marketing plan telah selesai. Setelah itu, publik akan 
berkesempatan menikmati smart home system 
persembahan dari ICON+. 

Untuk semakin memasifkan keinginan orang 
menerapkan smart home, sosialisasi diperlukan 
untuk semakin mengenalkan smart home kepada 
masyarakat luas. 

“Setidaknya butuh waktu untuk membiasakan 
dengan teknologi baru dalam smart home. 
Penyesuaiannya untuk orang tua juga berbeda 
dengan generasi milenial yang sudah sangat akrab 
dengan sosial media dan hal- hal baru lainnya,” 
ungkap Danang.

Danang mengatakan, smart home pada dasarnya 
benar-benar akan memudahkan dan membantu 
siapa pun penghuni rumah. Dengan smart home, 
segalanya bisa menjadi fully automation, artinya 
kontrol manusia hanya saat kejadian tertentu saja. 
Data-data parameter dan respons dimasukkan 
dalam database micro controller sehingga smart 
home ini akan otomatis merespons jika ada sesuatu 
yang tidak semestinya. 

“Ini bisa menjadi intelligent building yang dapat 
diterapkan tidak hanya di rumah tetapi di bangunan 
yang skalanya lebih besar lagi,” jelas Danang.  

Siap Meluncur

Butuh Sosialisasi 
dan Adaptasi

Danang Arfianto, Supervisor aktivasi SBU Regional 
Jawa Bagian Timur mengatakan, selain di PLN 
Disjaya, konsep smart home ini juga sudah di 
terapkan di PLN UID Jawa Timur tepatnya di ruang 
tunggu, yakni kontrol terhadap AC, galon dispenser, 
lampu, dan sensor gerak (CCTV). 

“Kontrol terhadap perangkat-perangkat tersebut 
menggunakan tab yang terkoneksi dengan internet. 
Ketika ada pelanggan PLN yang sedang menunggu 
maka bisa mencoba service smart home yang 
tersedia di sana,” ujar Arfianto.

Danang mengatakan, penggunaan smart home 
di samping memberikan kemudahan juga bisa 
menghemat waktu, biaya, mobilitas perangkat, 
efisiensi energi, rasa nyaman, dan aman.  

ANDI ERVAN SURAHMAT
Supervisor Delivery Services, 
Bidang Multimedia Services 
ICON+

DANANG ARFIANTO
Supervisor aktivasi SBU 
Regional Jawa Bagian Timur
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Menandai kehadiran tahun baru 2021, ICON+ 
SBU Regional Sumatera Bagian Utara 

(Sumbagut) menggelar acara syukuran sekaligus 
peresmian gedung kantor baru pada Jumat, 8 
Januari 2021. Acara ini juga menandai perpindahan 
kantor ICON+ SBU Regional Sumbagut dari kantor 
lama yang beralamat di Jl. Gatot Subroto ke alamat 
baru di Jl. Kasuari No. 8, Medan Sunggal. 

Peresmian dilakukan langsung oleh Direktur 
Utama ICON+ Yuddy Setyo Wicaksono melalui 
video conference. Selain ICONers dari SBU Regional 
Sumbagut, acara ini dihadiri jajaran direksi ICON+, 
Corporate Secretary, serta perwakilan VP dan 
GM SBU Regional se-Indonesia, melalui video 
conference. 

ICON+ SBU Regional Sumbagut
Resmi Tempati Kantor Baru

Dukung Vaksinasi 
COVID-19, ICON+ 
Gelar Sosialisasi

ICON+ menyambut baik dimulainya program 
vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah Indonesia 

sejak 13 Januari 2021 lalu. Vaksinasi ini menjadi 
pembuka harapan baru untuk masyarakat Indonesia 
keluar dari jeratan pandemi. Sebagai bentuk 
dukungan, ICON+ aktif menyebarkan informasi yang 
benar terkait vaksinasi COVID-19. Salah satunya 
ialah melalui Webinar Series Tetap Sehat & Tetap 
Waras yang digelar pada Jumat, 22 Januari 2021. 

Webinar yang mengangkat tema “Tak Kenal maka 
Tak Kebal” tersebut mendatangkan dr. Ega Bonar 
Bastari sebagai penyaji materi. Dalam kesempatan 
tersebut, dr. Ega menyampaikan informasi penting 
dan menjawab beragam pertanyaan dari ICONers. 

Pada hari yang sama, ICON+ SBU Regional Sumbagut 
juga menggelar Healthy Talk yang mengangkat 
tema Mengenal Vaksin COVID-19 yang materinya 
dibawakan oleh dr. Nurrisya S. Pane.
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Penerapan SMAP, 
Tegaskan Komitmen
Anti Penyuapan

VDP Bareng Direksi: 
Saatnya Bangkitkan 

Optimisme di 2021

ICON+ tengah melakukan langkah persiapan 
menerapkan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem 

Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Tahapan 
persiapan ini di antaranya ialah dengan melakukan 
identifikasi dan penilaian risiko penyuapan, kebijakan 
anti penyuapan, pembentukan fungsi kepatuhan 
anti penyuapan, dan pengoptimalan whistleblowing 
system (WBS). Sertifikasi ini sendiri memiliki 

Kamis, 28 Januari 2021, jajaran Direksi ICON+ 
bersama-sama dengan ICONers dari seluruh SBU 

Regional se-Indonesia dan juga seluruh Divisi di 
Kantor Pusat, menggelar Coffee Morning Series #1 
VPD Bareng Direksi & ICONers. Meski dilaksanakan 
secara virtual, acara berlangsung semarak. 

Acara tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran Direksi 
ICON+. Mengawali acara, Direktur Utama ICON+ 
Yuddy Setyo Wicaksono menyampaikan sambutan 
yang memotivasi seluruh ICONers. Menurut Yuddy, 
ICON+ berhasil melewati tahun 2020, sebuah tahun 
yang tak mudah, dengan cukup baik. 

“Pencapaian ini tentu tidak lepas dari kontribusi 
seluruh ICONers yang berjuang di tengah pandemi 
COVID-19,” tutur Yuddy.

Dengan segala pencapaian yang berhasil dilalui 
pada 2020, Yuddy mengatakan optimistis ICON+ 
akan dapat menjawab tantangan target pada 2021. 
“Saya percaya kita semua bisa melakukan itu. 
Keadaan menuntut kita untuk melakukan yang lebih 
baik dan bermanfaat baik bagi seluruh pelanggan, 
stakeholder, dan tentunya untuk keluarga tercinta,” 
ucap Yuddy.

banyak manfaat baik bagi ICON+, ICONers, maupun 
stakeholders ICON+. Selain menjamin proses 
bisnis yang berintegritas dan bebas korupsi, ICON+ 
juga akan memiliki sarana pengaduan yang cepat 
tanggap bila menemui keluhan terkait penyuapan 
atau pemerasan yang dilakukan oleh oknum yang 
mengatasnamakan ICON+.

Terkait hal tersebut, ICON+ bekerja sama dengan PT 
Mitra Juang Mandiri (SustaIN) menggelar training 
Awareness SNI 37001:2016 SMAP. Acara berlangsung 
pada Kamis, 21 Januari 2021, secara virtual. SustaIN 
sendiri merupakan perusahaan pendampingan 
awareness raising, persiapan, dan pendampingan 
pelaksanaan ISO 37001:2016. Selain diikuti oleh 
ICONers, training ini juga diikuti oleh mitra kerja 
ICON+.
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Kamis 14 Januari 2021 dan Jumat, 15 Januari 
2021, dua gempa berukuran besar mengguncang 

Majene dan Mamuju di Sulawesi Barat. Di sejumlah 
titik, gempa ini menimbulkan kerusakan yang cukup 
parah. Sejumlah infrastruktur rusak. Gedung Kantor 
Gubernur Sulawesi Barat bahkan nyaris rata dengan 
tanah. 

Kerusakan infrastruktur ini pada gilirannya juga 
menimbulkan gangguan suplai listrik dan jaringan 
telekomunikasi. Padahal, dalam penanganan 
bencana, kedua hal tersebut terbilang penting. 
Bergerak cepat, ICON+ segera mengirimkan Unit 
Reaksi Cepat (URC) dari Makassar, Sulawesi Selatan, 
pada 15 Januari 2021. Tim membawa peralatan dan 
perlengkapan recovery jaringan, peralatan VSAT, dan 
juga logistik. Targetnya: membantu pemulihan suplai 
listrik dan telekomunikasi di wilayah terdampak 
bencana secepat-cepatnya. 

Tim kemudian berhasil 
memastikan jaringan 
backbone ICON+ 
beroperasi normal. Hal 
tersebut dikonfirmasi oleh 
Tim Kantor Perwakilan 

Mamuju, yang pada hari itu segera stand by di 
lokasi Gardu Induk Mamuju. Keputusan untuk 
melakukan stand by di lokasi Gardu Induk Mamuju 
ialah hendak memastikan suplai listrik dan jaringan 
dapat maksimal untuk melakukan koordinasi dan 
komunikasi. 

Keesokan harinya, Tim URC ICON+ yang telah tiba 
segera berkolaborasi dengan Tim IT PLN Mamuju. 
Hal pertama yang dilakukan ialah melakukan 
pengecekan dan perbaikan jaringan super backbone 
penghubung Makassar – Manado, dengan prioritas 
pemulihan layanan SCADA PLN. Langkah ini 
dilakukan untuk mendukung percepatan PLN dalam 
melakukan pemulihan suplai kelistrikan. 

Bergerak Cepat Pulihkan Keadaan

Tak hanya itu, untuk 
mendukung Pemerintah 
Kabupaten Sulbar, ICON+ 
kemudian memasang 
instalasi jaringan internet 
berbasis optik di rumah 
jabatan Gubernur Sulbar 
dan menyediakan koneksi 
WiFi Gratis di lokasi Posko 
PLN UP3 Mamuju. Jaringan 

internet ini diperlukan untuk kelancaran komunikasi 
dan update informasi kepada pemerintah pusat, 
termasuk ke Istana Presiden, serta pihak terkait 
lainnya. 

Hal yang sama juga dilakukan ICON+ tatkala banjir 
besar menerjang Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 
Kalimantan Selatan pada 14 Januari 2021. Banjir 
yang merendam 10 dari 11 kecamatan di Kabupaten 
tersebut sempat membuat lumpuh layanan 
kelistrikan dan telekomunikasi. Tanpa menunggu 
banjir surut, ICON+ bergerak cepat. 

Tim yang turun ke lokasi bencana sendiri merupakan 
tim gabungan dari Balikpapan dan Banjarmasin. 
Di Hulu Sungai Tengah, tim memastikan seluruh 
layanan ICON+ dapat berjalan dengan normal. 
Hingga 26 Januari 2021, dari 23 SKPD dan 11 
Kecamatan yang menggunakan layanan ICON+, 
hanya ada 2 SKPD yang belum optimal layanannya 
lantaran kedua SKPD tersebut masih belum dapat 
dimasuki tim ICON+. 

Tak hanya memastikan layanan pulih, pada 26 
Januari 2021 ICON+ juga menyerahkan bantuan 
untuk para pengungsi. Bantuan berupa obat-obatan, 
susu, tenda terpal, matras atau tikar gulung, dan 
masker. Bantuan tersebut diterima langsung oleh 
Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Berry Nahdian 
Forqan.

Sejumlah peristiwa alam yang 
terjadi di sejumlah wilayah 
di Indonesia mengakibatkan 
gangguan telekomunikasi dan 
kelistrikan. Tim ICON+ merespons 
cepat dan membagikan bantuan.
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Ponsel dengan Sertifikat IP68
Sebuah uji coba ekstrim dilakukan pada ponsel 
teranyar besutan Samsung, yakni Galaxy S21. Ponsel 
yang diklaim mampu bertahan dalam kedalaman air 
1,5 meter selama 30 menit, ini diletakkan di dalam 
Aquarium selama 12 hari. Hasilnya, ponsel pintar ini 
masih tetap menyala. 

Ponsel tahan air belakangan semakin meramaikan 
pasar pengguna telepon genggam. Namun tak 
sekadar klaim, telepon pintar tahan air ini harus 
mengantongi sertifikasi IP68. Sertikat ini dikeluarkan 
oleh International Electrotechnical Commission 
sebagai jaminan tingkat keamanan pada peralatan 
elektronik. 

Mengganti password secara berkala menjadi salah 
satu cara menjaga keamanan laptop sehingga tak 
bisa diakses orang lain. Bahkan kita disarankan 
mengombinasikan huruf dan angka agar keamanan 
semakin terjaga. Kombinasi huruf dan angka mulai 
digantikan dengan sistem keamanan yang lebih 
canggih. Dikenal dengan fitur biometrik. 

Fitur canggih ini merupakan teknologi identifikasi, 
sebuah perangkat yang mendukung keamanan gawai 
melalui identifikasi sidik jari, mata, serta wajah. 
Pengguna Windows 10 barangkali tak lagi asing 
dengan Window Hello. Fitur biometrik ini didukung 
teknologi RealSense yang dikembangkan oleh Intel. 

Jaminan Keamanan dengan Fitur Biometrik

iPhone series XS Oppo Find X2 Series Huawei Mate 30 Pro

ACER Aspire 5

Teknologi RealSense berfungsi untuk mendukung 
facial recognition. Fitur biometrik juga dilengkapi 
teknologi structured light 3D sehingga wajah tidak 
bisa ditiru atau dipalsukan. Fitur biometrik yang 
mengombinasikan lensa standar, lensa inframerah, 
dan lensa 3D, ini diklaim memililiki keakuratan yang 
tinggi. 

Berdasarkan uji coba terhadap beberapa pasangan 
kembar identik pernah dilakukan. Hasilnya, sistem ini 
mampu membedakan wajah-wajah tersebut. Sistem 
keamanan biometrik ini terdapat di sejumlah laptop 
seperti Lenovo Legion Slim 7i, ACER Aspire 5, dan 
Asus VivoBook S14. 

IP sendiri memiliki arti Ingress Protection Marking. 
Kode 6 yang tertera di belakang IP, menunjukkan 
bahwa ponsel terlindungi secara menyeluruh dari 
debu. Kendati debu tidak dapat masuk ke dalam 
komponen, ponsel bersertifikat IP68 tetap rentan 
terhadap pasir pantai yang cenderung bersuhu 
panas. 

Sementara kode 8 merupakan indikator bahwa 
telepon pintar tersebut memiliki ketahanan 
terhadap air. Pengguna ponsel tak perlu khawatir 
bila handphone basah setelah terkena hujan atau 
terjatuh ke dalam air di kamar mandi. Sejumlah 
ponsel bersertifikasi IP68 antara lain, iPhone series 
XS, Oppo Find X2 Series, dan Huawei Mate 30 Pro. 

Asus VivoBook S14
Lenovo Legion Slim 7i
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Yang Penting Dilakukan 
sebelum Bencana Datang

Alam memiliki mekanismenya sendiri. Gerak alam 
ini terkadang menimbulkan dampak berarti bagi 
kehidupan manusia. Hidup harmonis dengan alam 
menjadi pilihan yang bisa dilakukan. Selain itu, yang 
juga penting dilakukan ialah menjadi orang yang sadar 
risiko dan memiliki pemahaman serta pengetahuan 
tentang risiko bencana.

Berikut beberapa hal yang penting 
untuk dilakukan agar semakin tanggap 
bila bencana datang.

h t t p s : / / i c o n e w s . i c o n p l n . c o . i d

Ikuti dan pahami bila terdapat pelatihan tanggap bencana. 
Di beberapa wilayah ada juga komunitas tangguh bencana. 
Pengetahuan-pengetahuan semacam jalur evakuasi, 
tempat pengungsian, mekanisme early warning system, 
merupakan pengetahuan yang wajib diketahui. 

Ada banyak petunjuk mengenai 
tas bencana. Ini merupakan 
tas di mana kita menempatkan 
benda-benda penting yang perlu 
kita selamatkan (atau bahkan 
berpotensi untuk membantu 
penyelamatan kita). Tas ini harus 
mudah untuk diraih dan dibawa. 
Biasanya berisi perbekalan selama 
tiga hari, senter, alat-alat P3K, 
surat-surat penting, dan lainnya. 

Digitalisasi seluruh dokumen 
penting seperti ijazah, sertifikat 
tanah/rumah, surat-surat 
kendaraan, akta kelahiran, kartu 
keluarga, dan lainnya. Simpan 
di cloud (email atau layanan 
penyimpan data lainnya). Ini untuk 
mengantisipasi kehilangan atau 
kerusakan dokumen tersebut. 

Catat nomor telepon penting 
terutama yang berkaitan dengan 
pihak penanggulangan bencana
di Indonesia (SAR, Pemadam, 
Kepolisian, BNPB/BNPD, Palang 
Merah).

Badan SAR nasional
021 65701116

Pemadam kebakarab
1131/113

Kepolisian
110

Ambulan
118

Pahami Skenario Evakuasi

Salin dan Unggah 
Dokumen Penting

Catat Nomor 
Telepon Penting

Siapkan Tas Bencana

Nick!!
 lari cepet...

Latihan aja 
seremnya kayak 

beneran.. Kaboorr...


