
D A T A  &  A N G K A

Kapan Dapat 
Vaksin?

Pemerintah melalui Keputusan 
Direktur Jenderal Pencegahan 
dan Pengendalian Penyakit Nomor 
HK.02.02/4/1/2021 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 
telah mengatur jadwal pelaksanaan vaksin 
COVID-19. 

Sasaran: Tenaga kesehatan, 
asisten tenaga kesehatan, 

tenaga penunjang.

Sasaran: Petugas pelayan 
publik, TNI/Polri, kelompok

usia lanjut.

Sasaran: Masyarakat rentan 
dari aspek geospasial, 
sosial, dan ekonomi.

Sasaran: Masyarakat dan 
pelaku perekonomian lain, 

masyarakat umum.

E D I S I  I I / 2 0 2 1

BERSIAP MENYAMBUT 
PELUANG DI MASA DEPAN

BANGUN BUDAYA POSITIF
UNTUK LAMPUI TARGET

KENALI VAKSIN 
COVID-19

TERJANGKAU DAN 
MENJANGKAU

Ada empat tahapan yang diharapkan 
selesai pada Maret 2022.

Untuk memeriksa apakah diri kita telah terdaftar, 
bisa dicek melalui https://pedulilindungi.id/

#1 Tahap Pertama 
(Januari – April 2021)

#2 Tahap Kedua 
(Januari – April 2021)

#3 Tahap Ketiga
(April 2021 – Maret 2022)

#4 Tahap Keempat
(April 2021 – Maret 2022)



Stroomnet ini internet pejabat dengan harga merakyat.” Demikian 
kalimat yang kami dengar dari Nining Hastuti, staf pengajar SDN I 

Jiwan, Klaten, Jawa Tengah. Kehadiran pandemi yang memaksa kegiatan 
belajar-mengajar dilakukan dari rumah, membuat kebutuhan akan 
koneksi internet meningkat pesat. Terlebih bagi seorang guru seperti 
Nining. 

Maka, bagi kami ICONers, tentu membahagiakan rasanya mendengar 
pengakuan di atas keluar dari seorang guru.
 
Seiring dengan tagline ICON+ “We Speak Beyond Connectivity”, apa yang 
ICON+ hadirkan memang bukan semata konektivitas. Lebih dari itu, yang 
hendak ICON+ hadirkan ialah kontribusi penting bagi kemajuan Indonesia. 
Konektivitas hanya sarana. Tapi dengan konektivitas yang baik, kita bisa 
memastikan pendidikan bisa berlangsung lancar sekalipun ada pandemi. Atau 
produktivitas masyarakat yang menjadi lebih terpacu lantaran peluang pasar 
semakin terbuka lebar dengan kehadiran konektivitas tersebut. 

Stroomnet merupakan layanan broadband internet dari ICON+ yang masih sangat baru. Saat ini cakupan wilayah layanan 
Stroomnet terus menjangkau berbagai wilayah di Tanah Air. Sejak awal, Stroomnet mengusung keunggulan sebagai 
koneksi internet yang reliable, affordable, dan unlimited. Dengan tiga keunggulan tersebut, Stroomnet berharap menjadi 
salah satu infrastruktur penting masyarakat dengan ragam kegiatannya: baik itu untuk pendidikan, perekonomian, sosial-
kemasyarakatan, hingga sebagai sarana rekreatif. 

ICON+ juga percaya, pengalaman pelanggan merupakan hal yang amat penting. Menjaga kualitas tetap prima demi 
memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman terbaik, menjadi salah satu fokus ICON+. Pengalaman dari pelanggan 
menjadi semangat bagi ICONers untuk terus menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Itu sebabnya, 
ICON+NEWS kali ini kami mencoba mendengar langsung pengalaman mereka yang telah berkesempatan merasakan 
layanan Stroomnet. Kami ingin tahu, sejauh mana Stroomnet telah membantu mereka. Hasilnya, kami turut bangga. 
Selamat bekerja untuk ICONers, selamat menghadirkan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Selamat merasakan 
pengalaman menarik juga untuk para pelanggan Stroomnet. Semakin meningkatnya kualitas layanan Stroomnet, tentu 
tak lepas juga dari saran dan masukan Anda semua. 
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Selamat Membaca.

Tetty Indrawati 

Corporate Secretary

Redaksi ICON+ menerima kontribusi tulisan dan foto dari pembaca. 
Redaksi berhak menyunting kontribusi yang masuk.
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STROOMNET: 
TERJANGKAU
DAN MENJANGKAU
Koneksi yang andal, murah, dan tanpa 
batas, menjadi harapan banyak orang. 
Langkah baru mewujudkan pemerataan 
internet.

Jaringan internet yang mampu menjangkau 
pedesaan akan dapat menciptakan ragam 

manfaat dalam berbagai aspek kehidupan 
masyarakat di pedesaan, mulai dari hiburan, 
pendidikan, pelayanan publik, hingga perekonomian. 
Ragam manfaat sekaligus itikad untuk menghadirkan 
konektivitas ke seluruh Indonesia inilah yang 
kemudian mendasari langkah ICON+ meluncurkan 
Stroomnet. 

Layanan internet dan TV berbasis fiber optik yang 
diluncurkan ICON+ pada 2019 lalu ini telah memiliki 
pelanggan yang tersebar di berbagai wilayah di 
Indonesia. Tak sekadar hadir, Stroomnet mengusung 
tiga keunggulan utama, yakni koneksi yang reliable, 
affordable, dan unlimited. 

Dengan jaringan yang reliable, Stroomnet didukung 
oleh jaringan yang siap dan sesuai dengan 
kebutuhan penggunanya. Sementara aspek 
affordable, Stroomnet terhitung memiliki tarif yang 
terjangkau. Kemudian unlimited dimaksudkan bahwa 
Stroomnet merupakan layanan internet yang tidak 
dibatasi kuota dan akses. 

Tiga keunggulan itu pula yang dirasakan oleh 
sejumlah pelanggan Stroomnet di berbagai wilayah 
di Tanah Air. 

Salah satu kesaksian tersebut datang dari Sutiyono, 
warga Desa Sidomulyo, Pangandaran, Jawa Barat. 
Sutiyono menuturkan, perjalanan dirinya dan 
tetangganya untuk merasakan koneksi internet yang 
bagus merupakan perjalanan yang cukup panjang. 
Desa Sidomulyo memang terbilang cukup jauh dari 
pusat kota. Dari ibukota kabupaten, desa tersebut 
berjarak 33 km. Sementara dari ibukota kecamatan 
desa tersebut berjarak 7 km.

Internet Broadband
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“Sudah beberapa tahun di desa kami tidak ada 
koneksi internet yang bagus. Ada beberapa provider 
yang menjanjikan masuk ke wilayah kami. Ternyata 
setelah dua tahun dari pengajuan, tidak juga 
datang,” ujar Sutiyono.

Pengalaman tak menyenangkan yang diterima 
Sutiyono beberapa tahun sebelumnya tak memupus 
keinginannya untuk memiliki koneksi internet di 
rumah. Melalui laman Stroomnet, pada Agustus 
2019 lalu, ia mengajukan pemasangan Stroomnet. 
Hanya selang beberapa hari, kabar baik datang 
kepadanya. ICON+ yang menyetujui pengajuannya 
kemudian melakukan survei. Home internet yang 
diimpikannya pun terpasang di rumahnya. 

“Ternyata koneksi yang saya dapatkan dari 
Stroomnet sangat memuaskan sekali. Sekarang 
keluarga dan anak-anak bisa menggunakan layanan 
tersebut,” ucapnya.

Sistem pembelajaran jarak jauh yang ditetapkan 
sejak awal pandemi memang sangat bergantung 
pada keandalan koneksi internet. Dengan jaringan 
internet yang stabil, pelajar dapat melakukan 
kegiatan belajar dengan tenang di rumah. Koneksi 
internet yang stabil juga menjadi kebutuhan bagi 
instansi pendidikan dalam menyelenggarakan 
pembelajaran secara daring. 

Staf pengajar SDN I Jiwan, Nining Hastuti 
mengatakan, keandalan internet membantu 
sekali para guru dalam mengadakan kegiatan 
pembelajaran daring. Terlebih di masa pandemi 
seperti saat ini, tidak hanya kegiatan belajar-
mengajar yang membutuhkan internet, tetapi juga 
tugas-tugas serta laporan seluruhnya dilakukan 
secara online. 

“Stroomnet sangat membantu kami. Dengan harga 
terjangkau dan pembayaran yang bisa dilakukan di 
mana saja dan kapan saja, Stroomnet ini internet 
pejabat dengan harga merakyat,” ucap Nining.

Ternyata koneksi yang saya 
dapatkan dari Stroomnet sangat 
memuaskan sekali. Sekarang 
keluarga dan anak-anak bisa 
menggunakan layanan tersebut.

Sutiyono 
Desa Sidomulyo,
Pangandaran, Jawa Barat

Stroomnet sangat 
membantu kami. Dengan 
harga terjangkau dan 
pembayaran yang bisa 
dilakukan di mana saja dan 
kapan saja, Stroomnet ini 
internet pejabat dengan 
harga merakyat.

Nining Hastuti
Desa Jiwan, Klaten, Jawa Tengah

Kegembiraan yang dirasakan Sutiyono juga 
dirasakan Suparmo dari Desa Jiwan, Klaten, 
Jawa Tengah. Sulitnya memperoleh sinyal hingga 
panggilan video melalui aplikasi pesan instan yang 
kerap terputus menjadi bagian dari keseharian 
Suparmo dan warga Desa Jiwan saat mengakses 
internet di desanya. Namun, kendala tersebut tak 
lagi ia alami setelah menggunakan Stroomnet. 

“Setelah Stroomnet masuk desa, kami bisa browsing, 
menonton Youtube, dan video call yang biasanya 
terputus-putus, tidak terjadi lagi. Anak-anak yang 
biasanya harus ke luar rumah untuk mencari sinyal 
saat belajar, kini cukup di rumah saja,” terang 
Suparmo. 

Keandalan Stroomnet juga menjadi berkah bagi 
perekonomian desa. Hal tersebut diungkapkan oleh 
Susanti, staf BUMDes Gema Berjuan, Desa Bintet, 
Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. 

Desa Bintet merupakan salah satu desa di 
Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Letaknya 
terbilang cukup jauh dari pusat keramaian. 
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Internet untuk Semua

Ahmad Hidayat, Manajer Kantor 
Perwakilan Bangka Belitung 
SBU Regional Sumatera Bagian 
Selatan ICON+ menjelaskan, 
di BUMDes Gema Berjuan, 

Stroomnet digunakan 
untuk menjalankan 
operasional, terutama 
sistem aplikasi digital 
usaha. Hadirnya 

Stroomnet di ujung utara Kota Bangka ini bermula 
dari Pangkal Pinang kemudian menerobos desa-
desa di wilayah 3T, Terluar, Terdepan, dan Tertinggal 
di Kepulauan Bangka Belitung. 

Desa-desa ini, lanjut Ahmad, menaruh harapan 
besar agar Stroomnet mampu menjembatani 
jaringan komunikasi yang saat ini telah menjadi 
kebutuhan primer masyarakat. Dengan membawa 
harapan tersebut, ICON+ berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. 
“Komitmen ini bertujuan untuk menghadirkan dan 
memberikan kenyamanan kepada pelanggan,” jelas 
Ahmad. 

Lantara kondisi geografis tersebut, sebagaimana 
diungkapkan Susanti, warga Desa Bintet umumnya 
hanya mengandalkan jaringan internet dari ponsel 
untuk kebutuhan internet. Itu pun tidak melulu stabil 
koneksinya. 

Situasi inilah yang membuat Susanti kerap kesulitan 
saat mengunduh dan mengunggah data. Imbas dari 
lamanya proses tersebut membuat BUMDes tempat 
ia bekerja kerap tertinggal dalam pembaruan harga. 
Kendala lain ialah sulitnya menggunakan mesin EDC 
untuk pembayaran. 

“Sekarang dengan adanya Stroomnet, proses 
mengunduh, mengunggah, dan pelaporan data 
menjadi lancar. Pendapatan BUMDes pun meningkat 
semenjak lancarnya EDC,” jelas Susanti.

Sekarang dengan adanya 
Stroomnet, proses mengunduh, 
mengunggah, dan pelaporan 
data menjadi lancar. Pendapatan 
BUMDes pun meningkat 
semenjak lancarnya EDC.

Susanti 
Desa Bintet, Bangka, 
Kepulauan Bangka Belitung

FAJRI ARYUANDA, S.KOM

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

A WIDHI SAPUTRO
Manajer Kantor Perwakilan 
Tasikmalaya SBU Regional 
Jawa Bagian Barat ICON+

Komitmen untuk memberikan 
pelayanan dan pengalaman 

terbaik pada pelanggan juga disampaikan oleh Fajri 
Aryuanda, Manajer Kantor Perwakilan Yogyakarta 
SBU Regional Jawa Bagian Tengah ICON+. Menurut 
Fajri, melalui Stroomnet, ICON+ menginginkan agar 
masyarakat desa dapat menikmati fasilitas internet 
yang sama dengan di perkotaan. Masyarakat dapat 
mengakses internet dan multimedia semudah di 
perkotaan tanpa ada batasan. 

“ICON+ ingin hadirnya Stroomnet dapat 
meningkatkan taraf hidup masyarakat baik dari sisi 
ekonomi maupun sosial. Stroomnet diharapkan 
dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan produk 
lokal dan meningkatkan promosinya ke dunia luar” 
jelas Fajri.

Senada dengan yang 
diungkapkan Fajri, Manajer 
Kantor Cabang Tasikmalaya SBU Regional Jawa 
Bagian Barat ICON+, A Widhi Saputro mengatakan, 
ICON+ ingin menghadirkan internet untuk semua 
orang. Layanan koneksi internet tanpa batas dengan 
keunggulan yakni kestabilan jaringan internet dan 
kemudahan akses untuk berselancar di dunia maya, 
termasuk untuk kebutuhan video on demand dan 
IPTV.

“Dengan paket yang menarik dan harga yang 
terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, 
Stroomnet menjadi daya tarik bagi masyarakat yang 
berada di wilayah rural dan suburban,” jelas Widhi. 
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Ismail Deu - Direktur Digital Solution and
Business Development ICON+

Jalan hidup tak ada yang tahu. Kalimat tersebut 
rasanya pas untuk dilekatkan pada Ismail Deu, 

Direktur Digital Solution and Business Development 
ICON+. Pelabuhan kariernya di PT PLN (Persero) 
bukanlah sesuatu yang direncanakan sejak duduk 
di bangku kuliah Teknik Mesin Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya. Sejumlah 
perusahaan pernah menjadi bagian dari perjalanan 
karier Ismail sebelum akhirnya melabuhkan diri di 
PLN. 

Jejak awal karier Ismail dimulai dari perusahaan milik 
negara yang bergerak di bidang produksi kereta api. 
Tak kerasan lantaran jauh dari rumah, pria kelahiran 
Gorontalo pada 1967, ini kemudian singgah ke 
pabrik keran air. Namun seperti pada perusahaan 
sebelumnya, di tempat ini pun ia tak bertahan lama, 
hanya dua bulan saja. Perjalanannya kemudian 
dilanjutkan di sebuah produsen bir. 

Atas masukan kerabat, Ismail kemudian 
menanggalkan pekerjaannya di pabrik bir. Keputusan 
tersebut lantas membawanya pada babak baru, 
bekerja di perusahaan konstruksi. Di sini pun ia tak 
lama meski terbilang telah memiliki posisi yang 
cukup settle. Dari karier profesional, Ismail mencoba 
peruntungan dengan berjualan. 

Sembari mengembangkan usaha yang masih 
terbilang kecil itu, ia mendaftarkan diri ke PLN. 
“Waktu itu saya sudah jualan kecil-kecilan. Tapi nasib 
berkata lain, mungkin lebih bagus di PLN. Setelah 
di PLN, saya memutuskan untuk tidak akan pindah-
pindah lagi,” ucap Ismail. 

Peluang terbuka lebar bagi ICON+.  
Perlu lompatan jauh untuk menjadi 
lebih besar.

Ketetapan hatinya untuk mengabdikan diri di 
perusahaan listrik milik negara itu membawanya 
pada sejumlah posisi strategis di dalam perusahaan. 
Ismail pernah menduduki berbagai jabatan mulai 
dari Vice President Pengadaan Regional Sumatera, 
Vice President Niaga Regional Sulawesi, Vice 
President Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PLN, dan 
General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. 

Kendati kariernya terbilang moncer, semua 
pencapaian yang diraih saat ini, tentu saja dilalui 
dengan perjalanan panjang yang tak mudah. Kerikil 
tajam dalam perjalanan hidup memang tak bisa 
dielakkan. Namun, dari berbagai kesulitan tersebut, 
Ismail merasa ditempa menjadi lebih kuat dan lebih 
andal dalam menjalani hidup. 

Kerikil Tajam dalam Perjalanan

Salah satu kerikil tajam yang menempa Ismail 
terjadi ketika ia dipercaya menjabat Kepala 
Cabang Balikpapan PLN. Pada saat itu, Ismail 
harus menjalani kebijakan mengganti sejumlah 
tenaga kerja dari yang awalnya berasal dari 
pegawai koperasi menjadi pekerja yang berasal 
dari perusahaan alih daya. Sontak kebijakan ini 
memicu reaksi keras dari sejumlah pegawai koperasi. 
Sebagian dari mereka tidak terima diberhentikan. 

“Salah langkah sedikit saja, para pegawai tersebut 
akan melakukan demo, melakukan mogok kerja. 
Bahkan mereka dapat membuat sistem black out,” 
terang Ismail. 

Bersiap 
Menyambut 
Peluang di Masa 
Depan
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Selain berfokus pada New PLN Mobile dan Stroomnet, 
bisnis yang selama ini telah berjalan tetap perlu 
dilakukan pengembangan. Aplikasi-aplikasi yang bisa 
dikembangkan harus terus dikembangkan. Ismail juga 
berharap ICON+ harus dapat menatap masa depan dan 
mengambil peluang-peluang yang ada. Dengan begitu 
ICON+ akan mampu berkembang lebih jauh lagi di masa 
depan. 

“Saya yakin, tidak sampai 10 tahun, ICON+ akan menjadi 
salah satu perusahaan terkenal di Indonesia, tentunya 
butuh lompatan sangat tinggi dan jauh,” ucap Ismail.

          Saya yakin, tidak sampai 
10 tahun, ICON+ akan menjadi 
salah satu perusahaan terkenal 
di Indonesia, tentunya butuh 
lompatan sangat tinggi dan jauh.

Lebih jauh Ismail menerangkan, upaya provokasi dan 
sabotase kian gencar dilancarkan.  Aksi sabotase 
yang dilakukan telah membuat padam aliran listrik 
di sejumlah daerah. Bola panas ini pun kian bergulir 
ke kantor-kantor cabang lain. Persoalan dari ranah 
pekerjaan ini pun mulai merambah ke dalam hal 
yang sifatnya sangat personal. Sejumlah orang mulai 
melakukan teror kepada istri dan anak Ismail. 

Dalam kondisi penuh tekanan, Ismail mengeluarkan 
keputusan tegas, sesuai dengan arahan kebijakan 
dan peraturan yang telah ia terima. “Kebijakan 
peralihan ini sudah tertunda dua tahun. Kalau sampai 
tidak berjalan, artinya apa gunanya saya didudukkan 
di situ. Selama kita tidak punya fraud, kita pasti 
berani mengambil keputusan,” ujar Ismail. 

Ismail menambahkan, meski bukan hal yang mudah 
untuk dijalani, konflik tersebut melatih mentalnya 
menjadi lebih kuat. Dari konflik tersebut, ia belajar 
tiga hal penting, kemampuan untuk berkoordinasi, 
berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan, 
dan meyakinkan jajaran karyawan di bawahnya untuk 
tetap dapat bekerja dengan baik.

Pelajaran penting lain yang ia petik adalah untuk 
selalu berbuat baik. Menurut Ismail, penting untuk 
selalu berbuat baik meski tidak diperlakukan baik 
oleh orang lain. Sebab kebaikan yang ditanam akan 
berpulang kepada diri. Bahkan saat merasa tak punya 
cukup keyakinan untuk melewati permasalahan yang 
tengah dihadapi, Tuhan akan membukakan jalan 
melalui cara-cara yang tidak terduga.

ICON+ Bisa menjadi Lebih Besar

Mengampu Direktorat Digital Solution and Business 
Development ICON+, pria yang memiliki hobi lari 
ini memiiliki sejumlah program prioritas, terutama 
yang berkaitan dengan aplikasi unggulan PLN, New 
PLN Mobile. Menurutnya, ICON+ harus mengawal 
dan menjadikan New PLN Mobile sebagai beyond 
bisnis kWh. Hal tersebut dapat ditempuh dengan 
melakukan pemeliharaan, pengembangan bisnis, dan 
mengikuti perkembangan platform digital. 

Program prioritas lain dari Direktorat Digital Solution 
ialah memberi dukungan penuh pada Stroomnet. 
Sebagai bisnis beyond kWh, Stroomnet merupakan 
bisnis masa depan ICON+. Agar mampu bersaing 
di pasaran, ICON+ harus bisa mengembangkan 
Stroomnet. Ismail menilai, dengan produk yang baik, 
tim pemasaran akan mudah memasarkannya. 

Keyakinan Ismail juga diperoleh dari pengamatannya 
terhadap para ICONers. Ismail melihat ICONers 
memiliki semangat yang tinggi dan betul-betul 
mencintai ICON+.  Oleh karena itu, ia dan jajaran 
direksi lainnya tak  lelah untuk mengingatkan bahwa 
masa tugas direksi tak akan lama. Di tangan para 
ICONers lah, ICON+ akan menjadi perusahaan terbaik 
berkelas dunia.

Tak lupa ia berpesan, “jadilah sukses untuk 
memudahkan semua keinginan. Kalau tidak sukses, 
apa pun yang kita inginkan sulit tercapai.”  
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Charge.IN

ISI DAYA 
KENDARAAN
JADI LEBIH 
MUDAH

Langkah Indonesia untuk mewujudkan ekosistem 
KBLBB kian cepat. KBLBB memang digadang-

gadang untuk menjadi salah satu upaya Pemerintah 
Indonesia dalam meningkatkan ketahanan energi 
nasional dengan mengurangi ketergantungan impor 
bahan bakar minyak (BBM). 

Salah satu langkah nyata tersebut terjadi pada 
Jumat, 29 Januari 2021 lalu. Pada hari itu, PLN 
secara resmi meluncurkan aplikasi Charge.IN, 
yakni aplikasi charging kendaraan listrik yang bisa 
digunakan untuk pengisian daya KBLBB. Acara 
peluncuran sendiri dihadiri langsung oleh Menteri 
Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Direktur 
Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral Rida Mulyana, dan Direktur 
Utama PLN Zulkifli Zaini.

Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Zaini 
menyampaikan bahwa Charge.IN merupakan aplikasi 
charging pertama pada Stasiun Pengisian Kendaraan 
Listrik Umum atau SPKLU bagi konsumen. “Dengan 
aplikasi Charge.IN, pemilik KBLBB bisa mengontrol 
dan memonitor baterai mobil atau motor listrik 
di stasiun-stasiun pengisian atau SPKLU dengan 
mudah,” ucap Zulkifli Zaini.

OCPP Technology 

HERA EPISCIA AMBAN
Plt. Manager Electricity 
Service Developer
ICON+

Aplikasi Charge.IN menjadi salah satu 
wujud nyata PLN dalam mendukung 
terwujudnya ekosistem Kendaraan 
Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). 
Simpel dan user friendly.

Sebagai anak usaha PLN yang bergerak di bidang 
teknologi informasi dan komunikasi, ICON+ turut 
ambil bagian dalam pengembangan aplikasi canggih 
ini. Disampaikan Hera Episcia Amban, Plt. Manager 
Electricity Service Developer ICON+, aplikasi Charge.IN
dikembangkan oleh PLN Unit Induk Distribusi (UID) 
Jakarta Raya (Disjaya) bekerja sama dengan ICON+ 
sejak Desember 2019 lalu. Kemudian pada sepanjang 
tahun 2020, dilakukan pengembangan proses bisnis 
aplikasi tersebut, dengan bekerja sama dengan Divisi 
PRD PLN Pusat dan PLN Disjaya. 
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“Aplikasi ini dirilis pertama kali ke publik pada 
Februari 2020 dengan versi rilis beta yang masih 
bekerja sama dengan PLN Disjaya. Kemudian, pada 
Januari 2021 itu, aplikasi ini dirilis secara nasional 
dengan penambahan fitur home charging,” tutur 
Hera.

Lebih mendetail Hera menyampaikan, Charge.IN 
dibangun dengan menggunakan teknologi Open 
Charging Point Protocol atau OCPP. Teknologi ini 
merupakan salah satu protokol komunikasi standar 
yang digunakan untuk mengoneksikan Electric 
Vehicle Supply Equipment (EVSE) atau yang dikenal 
dengan charger box. 

“(Dengan teknologi tersebut), Charge.IN menjadi 
aplikasi pertama yang dikembangkan di Indonesia, 
yang memungkinkan pelanggan melakukan remote 
start dan stop melalui mobile. Kemudian pelanggan 
juga bisa melakukan pembayaran hanya dengan 
menggunakan aplikasi, tanpa perlu melibatkan pihak 
penyedia SPKLU untuk proses charging mobil listrik,” 
papar Hera. 

Mudah Digunakan

Hera menambahkan, Charge.IN terdiri diri dari 
aplikasi berbasis web dan mobile. “Mobile dipakai 
oleh pengguna untuk bisa secara mudah melakukan 
komunikasi dengan chargerbox, untuk melakukan 
remote start dan stop melalui perangkat. Sementara 
aplikasi web dipakai untuk manajemen dari SPKLU 
dan sebagai dashboard untuk monitoring transaksi 
dan user,” tutur Hera.

FITRA ERI
Pegiat Otomotif Nasional

ALI AKBAR
Engineer Developer 
Bidang Electricity Service 
Developer ICON+

Pemilik SPKLU, menurut Ali, akan 
semakin dimudahkan dengan 
adanya aplikasi Charge.IN ini. Dari 
aplikasi Charge.IN berbasis web, 
pemilik SPKLU dapat melihat semua histori yang 
terekam dalam SPKLU, mulai dari total transaksi, 
total kWh terjual, hingga total pendapatan pada 
SPKLU miliknya. “Pemilik SPKLU juga dapat melihat 
rekap transaksi harian, bulanan, maupun tahunan,” 
ujarnya. 

Fitra Eri, salah seorang pegiat otomotif nasional 
yang juga pengguna mobil listrik, membagikan 
pengalamannya dalam menggunakan aplikasi 
Charge.IN ini. 

“Hanya dalam lima menit, saya sudah bisa 
menjalankan aplikasi ini karena sangat simpel dan 
user friendly. Kemudian aplikasi ini sangat canggih 
karena dapat terintegrasi dengan SPKLU sehingga 
saya mampu mengisi daya kendaraan sesuai 
kebutuhan,” tutur Fitra yang juga turut hadir dalam 
acara peluncuran Charge.IN. 

Hanya dalam lima menit, saya 
sudah bisa menjalankan aplikasi 
ini karena sangat simpel dan 
user friendly. Kemudian aplikasi 
ini sangat canggih karena dapat 
terintegrasi dengan SPKLU 
sehingga saya mampu mengisi 
daya kendaraan sesuai kebutuhan.

Untuk menggunakan aplikasi ini, para pengguna 
cukup melakukan scan QR Code pada chargerbox 
untuk memilih jenis dari gun yang dipakai.Setelah 
itu, pengguna bisa melakukan reservasi kWh yang 
ingin dipesan untuk pengisian. Selanjutnya sistem 
secara otomatis akan menghitung berapa besar 
biaya yang akan ditagihkan dan proses charging 
pun dimulai. “Sistem ini memungkinkan pelanggan 
melakukan pembayaran pengisian listrik sesuai 
pemakaian yang terserap,” tutur Hera. 

Bagaimana dari sisi SPKLU? Ali Akbar, Engineer 
Developer Bidang Electricity Service Developer 
ICON+, menambahkan, saat ini setidaknya ada 
kurang lebih 20 SPKLU yang telah terintegrasi 
dengan aplikasi Charge.IN. Lokasi-lokasi tersebut 
tersebar di Lampung, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. 
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Bangun Budaya Positif 
untuk Lampui Target
Budaya perusahaan yang baik dapat 
mendorong semangat kerja para karyawan 
yang juga akan berpengaruh pada 
keberhasilan perusahaan dalam mencapai 
target yang telah ditentukan.

Setiap tahun, ICON+ memiliki target yang terus 
meningkat. Meneruskan tren yang baik pada 

tahun-tahun sebelumnya, pada 2021 ini pun 
ICON+ terus memacu semangat membuktikan diri 
dengan ragam pencapaian. Banyak jalan untuk 
mewujudkan hal tersebut. Mulai dari menambah 
kompetensi ICONers, meluaskan pasar, memberikan 
ragam produk dan solusi yang andal, hingga 
menjanjikan pengalaman pelanggan yang optimal. 
Demi mewujudkan hal tersebut, tentu dibutuhkan 
penguatan budaya kerja positif guna mendorong 
performa ICONers.

Disampaikan Ema Retnawati, Plt. Manager 
Transformation Culture & Knowledge Management 
ICON+, program penguatan budaya tersebut dimulai 
berdasarkan penetapan tindakan simbolik, baik 
dalam bentuk kolektif maupun individu, yang harus 
dilakukan oleh seluruh ICONers. 

Tindakan simbolik kolektif yang dimaksud Ema 
di antaranya ialah mengawali setiap pertemuan 
dengan berdoa dan meneriakkan yel-yel ICON+, 
selalu berbicara dan bertindak dengan dilandasi 
nilai-nilai AKHLAK, membangun sense of urgency, 
hingga senantiasa mengajak ICONers untuk ikut 
berpatisipasi dalam Transformasi PLN dan ICON+.

Share Your Knowledge Collaborate 2 Celebrate Always Be Helping 
Our Customer

Budaya Kerja
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Program ini sudah dijalankan di beberapa SBU, 
seperti SBU SBT lewat program Stroomnet 
Sumbagteng Satu Juta Sambungan, kemudian SBU 
Sumbagut Samosir dengan program unggulannya 
Saturday Morning Menyisir, SBU JBB lewat 
program Stroomnet Strategic Alliance Marketing 
(StroomSAM), dan SBU Jakarta & Banten dengan 
program Happy Morning.

Namun, ditegaskan Ema, “Program budaya bukan 
hanya merupakan program kerja dari Divisi CMO 
melainkan dibutuhkan orkestrasi dari seluruh unsur 
perusahaan untuk mewujudkannya.”

Sosialisasi program budaya juga terus dilakukan 
guna meningkatkan top leader involvement program 
budaya melalui tema VDP setiap minggunya. 
Penyebarluasan program budaya ini juga tidak lepas 
dari peran masing-masing divisi. 

Ema mengatakan, ICONers sangat antusias terhadap 
program budaya dan langsung menerapkannya 
karena diberi kebebasan untuk menentukan program 
budaya yang akan dijalankan pada masing-masing 
divisi dengan guidance dari team CMO.

“Pada intinya budaya (culture) ini dibentuk sebagai 
upaya untuk mendukung pencapaian visi ICON+ 
menjadi penyedia solusi TIK terkemuka di Indonesia 
berbasis jaringan melalui pemanfaatan aset 
strategis,” tambah Ema.

Sementara untuk tindakan simbolik individu, 
bentuknya di antaranya hadir tepat waktu dalam 
setiap agenda, tersenyum, mengucapkan salam atau 
menyapa (menyebut nama bila memungkinkan) di 
setiap pertemuan, serta memberikan apresiasi atas 
keberhasilan sekecil apa pun baik secara individu 
maupun tim.

“Harapannya penerapan program budaya ini dapat 
membentuk perilaku kerja yang disiplin, konsisten 
dan komitmen, juga menghasilkan teamwork 
yang solid, proaktif, dan cepat tanggap terhadap 
kebutuhan pelanggan, serta kreatif, inovatif dan 
terus melakukan perbaikan,” jelas Ema.

Tiga Program Utama

Inna Madiyaningsih 
Officer Corporate Culture 
& Transformation, Bidang 
Transformation Culture & 
Knowledge Mangement ICON+

Inna Madiyaningsih, Officer 
Corporate Culture & 
Transformation, Bidang 

Transformation Culture & Knowledge Mangement 
ICON+, menambahkan, program budaya ini meliputi 
tiga program utama.

Pertama, Share Your Knowledge (SYK) 
dengan sasaran culture yang ingin dibentuk, 
yakni Governance, Risk and Compliance Culture. 
Program ini meliputi Daily information from Top 
Leader, Knowledge Sharing, Comunity of Practice, 
Value Deployment Program (VDP), Coffee Morning 
With BOD.

Kedua, Collaborate 2 Celebrate (Collaboration 
and Mutual Trust Culture), yaitu kolaborasi untuk 
memberikan dua capaian setiap minggu yang 
bertujuan menciptakan Ultimate Solution for Reliable 
Services (USER). Program ini sudah berjalan di SBU 
Sumbagut MARTABE dengan program utamanya 
menurunkan Waktu Recovery Gangguan, lalu SBU 
Jakarta & Banten Safety First dengan program 
implementasi Zero Accident, SBU SBS SCM dengan 
program Meningkatkan Kerjasama Mitra Suplay 
Change Manangement, dan SBU JBB & SBU SBT 
Sales Monitoring (SALMON) dengan program 
Percepatan Aktivasi.

Ketiga, program Always Be Helping Our Customer. 
Program ini Bertujuan untuk meningkatkan 
Operational Excellence and Customer Centricity 
Culture dengan program utama 4S yakni Stroomnet 
Seratus Duapuluh Ribu Sambungan.

Budaya ini dibentuk sebagai upaya 
untuk mendukung pencapaian visi 
ICON+ menjadi penyedia solusi TIK 
terkemuka di Indonesia berbasis 
jaringan melalui pemanfaatan aset 
strategis.

Ema Retnawati 
Plt. Manager Transformation 
Culture & Knowledge 
Management ICON+
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Sumatera Selatan

Selain karena pesona alamnya yang 
memang memikat, sejumlah destinasi 
wisata di Indonesia juga digemari 
lantaran menyimpan legenda 
romantis kisah cinta anak manusia.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan destinasi 
wisata dengan panorama indah memesona. 

Sebagian besar tempat wisata di nusantara memiliki 
legenda atau mitos yang dipercaya masyarakat 
setempat. Mitos-mitos tersebut kemudian merebak 
dari mulut ke mulut dan melahirkan popularitas 
tersendiri, salah satunya legenda romantis 
perjuangan cinta yang mengharukan. 

Destinasi wisata dengan kisah romantis yang 
melegenda ini juga menjadi daya tarik bagi banyak 
wisatawan. Penasaran? Berikut sejumlah tempat 
terkenal di Indonesia yang lekat dengan kisah 
romantis yang melegenda.

DESTINASI 
BERSELIMUT
Kisah Cinta

Di Sumatera Selatan dapat dijumpai tempat wisata 
Kemaro, sebuah pulau mungil dengan pagoda cantik 
di Sungai Musi. Pulau tersebut dinamakan Kemaro 
yang berarti ‘kemarau’ karena senantiasa kering. 
Pulau Kemaro juga menyimpan legenda romantis 
yang diceritakan turun-temurun. Kemaro menjadi 
saksi cinta putri Raja Sriwijaya, Siti Fatimah dan Tan 
Bun Ann, pangeran dari negeri Tiongkok. 

Legenda Tan Bun An tersebut membuat Pulau 
Kemaro identik dengan kesetiaan cinta Siti Fatimah. 
Bahkan tak jarang dari masyarakat sekitar percaya, 
tiap pasangan yang datang ke Pulau Kemaro 
saat perayaan Cap Go Meh, cinta mereka akan 
langgeng. Pulau Kemaro kini menjadi salah satu 
ikon pariwisata Palembang dan kaya dengan situs 
peninggalan budaya Tionghoa. 

Wisata Legenda

Kemaro,
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Ciwidey, Jawa Barat

Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat

di Yogyakarta
Candi Prambanan

Tanjung Menangis, 

Berikutnya ada Situ Patenggang di daerah Ciwidey, 
Bandung. Tempat wisata ini juga populer dengan 
legenda kisah cintanya antara Ki Santang dan 
Dewi Rengganis. Ki Santang adalah keponakan 
dari Prabu Siliwangi, seorang Raja Padjadjaran 
yang arif dan bijaksana. Sedangkan Dewi 
Rengganis adalah seorang gadis desa yang hidup 
di sebuah pegunungan. 

Kisah cinta keduanya terpisah oleh jarak dan 
waktu, tapi karena ikatan kasih yang sangat kuat 
mereka saling mencari dan bertemu di suatu 
batu yang kini terkenal dengan sebutan Batu 
Cinta. Letak dari Batu Cinta ini tepat di tengah-
tengah Danau Situ Patenggang dengan bentuk 
menyerupai hati.

Menurut sejarah yang berkembang, kata 
‘patenggang’ atau ‘patengan’ berasal dari bahasa 
Sunda, yaitu ‘pateangan’ yang artinya ‘saling 
mencari’. Konon, mitos yang beredar, apabila ada 
sepasang kekasih yang berkeliling Pulau Asmara 
ini dan datang ke Batu Cinta, maka hubungan 
cinta mereka akan awet. 

Terkenal dengan legenda Roro Jonggrang. Di balik 
keindahannya, Candi Prambanan menyimpan 
cerita cinta antara Roro Jonggrang dan Bandung 
Bondowoso. Komplek candi Hindu terbesar di 
Indonesia ini dibangun pada abad ke-9 masehi. 

Candi Prambanan termasuk salah satu candi 
terindah di Asia Tenggara sehingga menjadi daya 
tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. 
Candi Prambanan juga merupakan salah satu 
situs dunia yang dijadikan referensi untuk belajar 
sejarah kebudayaan Hindu di Indonesia. Berbagai 
relief yang menjadi simbol agama ini memberikan 
pelajaran sejarah penting tentang kehidupan di 
masa Dinasti Sanjaya.  Bahkan di tahun 1991 
UNESCO telah mengukuhkan Candi Prambanan 
sebagai salah satu situs warisan dunia. 

Di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat terdapat 
lokasi wisata Tanjung Menangis. Di balik keindahan 
panoramanya ada sebuah legenda tentang cinta 
yang tak sampai. Nama Tanjung Menangis diambil 
dari sebuah legenda rakyat tentang seorang putri 
raja Sumbawa yang tidak mendapatkan restu 
dari raja untuk perkawinannya dengan seorang 
pemuda berasal dari Ujung Pandang yang telah 
menyembuhkan penyakit misteriusnya. 

Salah satu tempat wisata paling romantis di 
Sumbawa ini  kerap dijadikan lokasi bulan madu 
pengantin baru. Tanjung Menangis memiliki pantai 
dengan air berwarna biru dan karang terjal yang 
eksotik. Akses menuju lokasi wisata ini tidak terlalu 
sulit, bisa menggunakan kendaraan roda dua atau 
kendaraan roda empat 

Situ Patenggang,
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Sinovac atau CoronaVac 

merupakan vaksin COVID-19 

pertama yang dipakai untuk 

memulai program vaksinasi. 

Vaksin ini dikembangkan 

oleh perusahaan perusahaan 

farmasi Sinovac Life Science 

asal China. 

Vaksin COVID-19 Moderna menggunakan 

messenger RNA (mRNA). Vaksin ini 

membutuhkan dua suntikan yang diberikan 

selang 28 hari.  

Vaksin Novavax dikembangkan perusahaan bioteknologi 

yang berbasis di Maryland, AS dengan menggunakan spike 

protein yang dibuat khusus meniru protein spike alami dalam 

virus COVID-19.  vaksin ini bekerja dengan memasukkan 

protein yang memicu respons antibodi, yang menghalangi 

kemampuan virus Corona di masa depan untuk mengikat sel 

dan mencegah infeksi. 

C VID-19KENALI VAKSIN

Vaksinasi COVID-19

Vaksin Pfizer  berbasis teknologi messenger RNA 

(mRNA) dengan menggunakan gen sintetis yang 

lebih mudah diciptakan, sehingga bisa diproduksi 

lebih cepat dibanding teknologi biasa.

Sinovac (CoronaVac) Vaksin ini merupakan hasil kerja sama 

University of Oxford bersama perusahaan 

Inggris-Swedia, AstraZeneca.

Oxford-AstraZeneca

Vaksin ini diklaim menjadi yang 

pertama di dunia yang menunjukkan 

imunogenisitas dan keamanan yang 

sangat bagus. 

Sinopharm

Moderna

Pfizer-BioNTech 

Novavax

Program vaksinasi COVID-19 menjadi salah 
satu cara yang dinilai paling efektif dan efisien 

dalam mengendalikan penyakit menular COVID-19. 
Dimulainya program vaksinasi ini menjadi angin 
segar bagi banyak sendi kehidupan. Optimisme 
kembali menyeruak. Kehadiran vaksin, diharapkan 
dapat mengakhiri pandemi COVID-19 yang telah 
kita alami selama satu tahun terakhir. Kehidupan 
ekonomi dan sosial pun diharapkan kembali pulih 
dan dinamis. 

Pemerintah Indonesia mengatakan, ada tujuh vaksin 
COVID-19 yang digunakan di Indonesia. Hal tersebut 
tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan 
Nomor HK.01.07/Menkes/12758/2020 yang 
ditandatangani pada Senin (28/12/2020). Ketujuh 
jenis vaksin itu adalah;

Vaksin PT Bio Farma

Bio Farma telah menerima 

sertifikat yang menyatakan 

fasilitas produksinya layak 

untuk memproduksi vaksin 

COVID-19. 
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Memahami Pentingnya 
Proteksi Data Pribadi

Semakin tinggi ketergantungan kita 
terhadap teknologi digital, semakin 
sulit bagi kita melindungi data pribadi.

Tanda pagar berisi ajakan untuk beralih dari 
WhatsApp ke aplikasi pesan lain ramai 

menghiasi lini masa media sosial. Ajakan 
tersebut dipicu oleh rencana diterapkannya 
kebijakan terbaru WhatsApp yang dianggap 
menganggu privasi para pengguna. Ramainya 
perbincangan ini mendorong pihak WhatsApp 
meninjau kembali kebijakannya.

Privasi memang menjadi perhatian banyak orang 
ketika menggunakan platform digital. Begitu 
pula kekhawatiran akan bocornya data pribadi. 
Kasus kebocoran data bukan hal yang baru 
terjadi. Berbagai platform seperti marketplace, 
financial technology, dan berbagai aplikasi lain 
tak lepas dari ancaman tersebut. Semakin tinggi 
ketergantungan masyarakat terhadap teknologi 
digital, semakin sulit untuk melindungi data 
pribadi. 

Setiap data yang diperoleh pelaku kejahatan 
dapat menimbulkan kerugian besar bagi kita. 
Sejumlah kejahatan yang memanfaatkan 
data pribadi dilakukan melalui skema phising, 
penipuan, pemerasan, hingga doxing. 
Memproteksi data pribadi menjadi sebuah 
keharusan bila kita ingin terhindar dari aksi 
kejahatan digital.

Sebagian dari kita barangkali tidak menyadari 
bahwa secuil informasi yang bersifat sangat 
pribadi yang dibagikan di media sosial dapat 
berdampak pada kerugian besar di kemudian hari. 
Padahal informasi seperti identitas diri pada KTP, 
SIM, bahkan tanggal lahir, dan lokasi rumah bisa 
amat membahayakan. Pelaku peretasan dapat 
menggali informasi lain dari data-data tersebut. 

Aplikasi akan mengirimkan notifikasi perizinan saat 
kali pertama kita memasangnya. Membaca term 
and condition seluruhnya memang melelahkan. 
Tapi ini penting. Sebelum memutuskan menyetujui, 
pastikan aplikasi tidak dapat mengakses kontak, 
isi surat elektronik, dan foto. Sistem ini dapat 
diatur di pengendalian yang terdapat pada fitur 
pengaturan.

Sebelum mengakses platform digital ada baiknya 
untuk menimbang mengenai data-data yang 
akan diberikan. Pastikan data yang diberikan tidak 
berpotensi membayakan. Pahami juga kerahasiaan 
data. Misalnya, ketika terjadi kesalahan saat 
transaksi pembayaran digital, perusahaan 
umumnya meminta informasi seputar alat 
pembayaran, bukan PIN atau kode OTP. PIN dan 
OTP adalah informasi rahasia pengguna. 

Memproteksi keamanan data baik di laptop, 
maupun ponsel dapat dilakukan dengan 
menggunakan antivirus, antispyware, antimalware, 
dan anti-ransomware. Karena perkembangan 
dunia siber yang begitu cepat, usahakan untuk 
selalu memperbaruinya. Jangan lupa lakukan 
back up agar saat terjadi peretasan kita tidak 
kehilangan seluruh data. 

BIJAK BERBAGI INFORMASI

BACA SEKSAMA NOTIFIKASI PERIZINAN APLIKASI

BERIKAN DATA SESUAI KEBUTUHAN

LENGKAPI DENGAN ANTIVIRUS

Digital Security
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Pada tahun ini, ICON+NEWS berhasil meraih predikat 
Gold Winner untuk kategori Cetak Majalah Anak 
Usaha BUMN Terbaik. ICON+NEWS yang berhasil 
meraih penghargaan tersebut ialah ICON+NEWS 
edisi Januari 2020 yang mengangkat tema fokus 
kesigapan ICONers dalam memastikan layanan tetap 
optimal di tengah situasi banjir yang menerjang 
sejumlah wilayah pada awal 2020 lalu.  

Ini merupakan penghargaan ketiga kalinya bagi 
ICON+NEWS di ajang yang sama. Pada 2019 lalu, 
ICON+NEWS berhasil meraih predikat Bronze Winner. 
Lalu pada 2020 lalu, ICON+NEWS meraih predikat 
“Silver Winner”. 

Acara penghargaan sendiri berlangsung secara 
virtual di kanal Youtube SPS Indonesia, Rabu, 24 
Februari 2021 lalu. Pada tahun ini, SPS Indonesia 
mengangkat tema “Innovative Collaboration Beyond 
Pandemic”.

Berdasar rilis yang disampaikan SPS Indonesia, 
diketahui tercatat ada 168 entri yang mengikuti 
InMA. Keseluruh entri tersebut melalui proses 
penjurian ketat. Dewan Juri sendiri terdiri dari para 
pakar, akademis, dan praktisi, seperti Ahmad Djauhar 
(Dewan Pers), Asmono Wikan (Sekretaris Jenderal 
SPS Pusat), Danu Kusworo (Redaktur KOMPAS), Ika 
Sastrosoebroto (President Director Prominent PR), 
Ndang Sutisna (Direktur Eksekutif First Position 
Group), Oscar Matulloh (Kurator dan Pewarta Foto 
Independen), Mas Sulistyo (Design Director DM 
IDE), Nina Mutmainnah (Ketua Departemen Ilmu 
Komunikasi FISIP UI), dan Agus Sudibyo (Ketua 
Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri 
Dewan Pers). 

ICON+NEWS kembali meraih penghargaan 
pada ajang Inhouse Magazine Award 
(InMA), ajang penghargaan majalah 
internal perusahaan tahunan yang 
diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan 
Pers Indonesia (SPS Indonesia).

ICON+NEWS Raih Gold Winner 
di Ajang INMA 2021
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Bertempat Hotel Aston, Manado, Senin 15 
Februari 2021 lalu, ICON+ menandatangani Nota 

Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemerintah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), 
Sulawesi Utara. MoU tersebut mengatur kesepakatan 
kedua belah pihak mengenai pembangunan 
infrastruktur layanan teknologi dan informasi, serta 
internet yang didukung infrastruktur fiber optik, di 
Kabupaten Bolsel. 

Iwan Sofyan Sory, GM SBU Regional Sulawesi dan 
Indonesia Bagian Timur ICON+, hadir mewakili ICON+. 
Sementara dari Pemkab Bolsel diwakili langsung oleh 
Bupati Bolsel Hi Iskandar Kamaru, S.Pt. 

Iskandar menyampaikan, dari 81 desa yang ada di 
Bolsel, sekitar 40 persen di antaranya belum ter-
cover oleh sinyal telepon dan data internet. Untuk 
itu, pihaknya sangat menyambut positif kerja sama 
dengan ICON+. “Karena bisa menjawab kerinduan 
masyarakat Bolsel akan hadirnya sambungan 
internet di desa, bisa juga mendukung sistem 
elektronik pemerintahan desa, siskeudes, dan 
lainnya,” ujar Iskandar. 

Bolaang Mongondow 
Selatan Segera Nikmati 
Fiber Optik ICON+

Menyusul tragedi longsor yang terjadi di 
Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, 

Sumedang, pada 9 Januari 2021 lalu, ICON+ 
memberikan sejumlah bantuan. Untuk 
memudahkan komunikasi tim pencarian, juga 
sebagai bentuk kesigapan tanggap bencana, 
ICON+ memasang WiFi free access di Posko 
Bencana Cimanggung. Kemudian pada 10 
Februari 2021 lalu, ICON+ juga menyerahkan 
bantuan berupa 26 handy talkie (HT) kepada 
Pemkab Sumedang. 

Bantuan diserahkan melalui Command 
Center IPP Sumedang dan diterima langsung 
oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, 
Persandian, dan Statistik (Diskominfosanditik) 
Sumedang Iwa Kuswaeri, yang didampingi oleh 
Kepala Bidang Informatika Mamat Rohimat, dan 
Kepala Seksi Telekomunikasi Nugraha. 

HT dan WiFi Gratis
untuk Sumedang
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Banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Jakarta 
pada Sabtu, 20 Februari 2021 lalu, juga turut 

berdampak pada warga di sekitar kantor ICON+. 
Tepat di belakang kantor ICON+ di Mampang, yakni 
RW 01, Mampang, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, 
sebanyak 741 kepala keluarga harus terendam banjir. 
Dari jumlah tersebut, sebagian warga kemudian 
mengungsi di Musala Al Muttaqien.

ICON+ berkoordinasi dengan RT setempat segera 
memberikan bantuan untuk para pengungsi dan 
korban banjir, di antaranya dengan membantu 
logistik dapur umum warga berupa kebutuhan pokok 
makanan. Bantuan tersebut diserahkan bertahap 
mulai Sabtu sore dan Minggu, 21 Februari 2021. 
Bantuan-bantuan tersebut diharapkan dapat 
meringankan beban warga di sekitar kantor ICON+ 
Mampang. 

Senin, 8 Februari 2021, ICON+ SBU Regional 
Jawa Bagian Timur menggelar pelatihan 

gratis Membangun LMS Moodle dengan 
Menggunakan Docker untuk lembaga atau 
instansi pendidikan di Jawa Timur. ICON+ 
menghadirkan Sudarko, salah seorang dosen di 
Universitas Negeri Jember, sebagai pembicara. 
Pelatihan tersebut berlangsung secara virtual 
dan diikuti oleh 23 peserta yang merupakan 
perwakilan sejumlah SMA/SMK di wilayah 
Jember.Dalam pelatihan tersebut, para peserta 
mendapat dua materi, yakni Instalasi Moodle 
dengan menggunakan Docker, serta Teknik 
tunning Moodle agar lebih Responsif.

Agus Widya Santoso, Plt. GM SBU Regional 
Jawa Bagian Timur ICON+ mengatakan, 
dengan adanya pelatihan ini diharapkan dunia 
pendidikan dapat tetap berjalan maksimal dan 
memberikan hasil seperti yang diinginkan. 

ICON+ Serahkan Bantuan
untuk Korban Banjir di Jakarta

Sebanyak 23 SMK 
Mendapat Pelatihan
LMS Moodle dari ICON+
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Resensi Film

Virus Corona menyebar begitu cepat. Wabah yang telah ditetapkan sebagai pandemi ini menjangkiti hampir 

seluruh negara di dunia. Kisah-kisah mengenai penyebaran virus menjadi tema yang diangkat banyak sineas 

ke dalam layar lebar. Sebagian film menceritakan situasi yang serupa dengan yang kita alami saat ini. 

Sebagian lain jauh dari kesan nyata. Berikut di antaranya:

Lima sutradara dengan lima 

kisah berbeda berbagi cerita 

melalui film berjudul Quarantine 

Tales. Film omnibus yang 

terinspirasi dari realitas yang 

terjadi saat pandemi Covid-19, 

ini menggambarkan bagaimana 

virus memaksa masyarakat 

harus terpisah dari keluarga, 

sahabat, hingga cara-cara untuk 

berdamai dengan hal-hal yang 

terjadi. Dirilis pada akhir tahun 

lalu, kelima sutradara tersebut 

adalah Dian Sastrowardoyo 

dengan judul film Nougat, Ifa 

Ifansyah dengan Cook Book, Acho 

Tenri dengan Happy Girls Don’t 

Cry, Sidharta Tata dengan The 

Protocol, dan Jason Iskandar 

dengan Prankster.

Kisah Wabah di Layar Lebar

Bercerita tentang wabah virus 

H5N1 (Flu Burung) di Distrik 

Bundang, Korea Selatan, film The 

Flu memperlihatkan keganasan 

virus yang sangat mematikan. 

Virus yang bermutasi begitu 

cepat mampu membunuh orang 

yang terinfeksi hanya dalam 

waktu 36 jam. Rumah-rumah 

mulai kosong, jalan-jalan menjadi 

lengang, semua orang diarahkan 

menuju tempat karantina. 

Menemukan imigran gelap 

yang memiliki antibodi untuk 

pembuatan vaksin menjadi satu-

satunya cara menyelamatkan diri 

dari wabah. 

Dirilis pada 2007, I Am Legend 

berkisah mengenai perjuangan 

heroik Robert Neville (Will Smith) 

dan anjing setianya, Samantha, 

untuk bertahan hidup di kota 

mati yang dipenuhi makhluk 

menyeramkan akibat terpapar 

virus Kipprin. Film bergenre 

science fiction ini tak hanya 

menampilkan adegan yang 

menegangkan. Kisah kesendirian 

melewati hari-hari yang sepi 

di tengah kota yang mati dan 

kematian anjing kesayangannya 

menjadi bagian yang menguras 

emosi. Neville, dalam 

kesendiriannya, terus berusaha 

menyembuhkan manusia yang 

telah terinfeksi. 

I AM LEGEND QUARANTINE TALESTHE FLU
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Sudah Download 
New PLN Mobile?
New PLN Mobile sudah resmi meluncur 
pada 20 Desember 2020 lalu. Ada 
banyak fitur seru yang semakin 
memudahkan pelanggan setia PLN.

Bisa mengajukan:

Baca Meter 

Beli Token

Pengaduan

Perubahan daya

Saat terjadi gangguan, bisa langsung 
bikin pengaduan. Atau, bila hendak 
ada pemadaman, kita juga segera 

Penyambungan sementara

Pasang baru

Tumben-tumbenan nih 
bayar listrik lebih murah 
dibanding bulan-bulan 

sebelumnya.....

Waduh meteran listrik
bunyi lagi...lupa isi token!!
Untung  udah download

NEW PLN MOBILE
hati tenang dah!!

Jangan khawatir, kita bisa melihat histori 
pemakaian listrik kita dari bulan ke 
bulan. Kalau ada hal yang aneh, kita bisa 
melihat langsung. Kita bisa membaca 
dan mencatat meter secara mandiri loh. Tengah malam, listrik habis. Beli token 

di mana? Tenang.... bisa beli di New 
PLN Mobile. Bisa juga untuk melakukan 
pembayaran tagihan listrik.
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