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5 Prinsip GCG

Salah satu pilar penting 
untuk menjaga kepercayaan 
stakeholder ialah komitmen 
terhadap pelaksanaan 
GCG. Di ICON+, GCG telah 

menjelma menjadi budaya kerja. Ia menjadi tool 
yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan 
dengan menyeimbangkan kebutuhan para 
pemangku kepentingan. 

Transparency
Transparansi atau keterbukaan

Independency
Independen, tidak saling
mendominasi, tanpa benturan 
kepentingan.

Accountability
Akuntabilitas. Benar dan terukur.

Fairness
Wajar dan setara.

Responsibility
Bertanggung jawab terhadap 
pemenuhan seluruh regulasi.
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Setiap hari adalah lembaran baru. Demikian ungkapan yang sering kita 
dengar. Sebuah ungkapan yang menggambarkan optimisme: dengan 

kebaruan tersebut, hal-hal baik dan bahkan yang lebih baik lagi, bisa kita 
upayakan terwujud. 

ICON+NEWS edisi kali ini hadir di pengujung Ramadan. Bagi umat Muslim, 
pengujung Ramadan berarti perpisahan dengan bulan suci yang begitu 
istimewa. Namun demikian, pengujung Ramadan juga berarti gerbang 
memasuki kebaruan. Idulfitri. Setelah satu bulan lamanya menempa diri, 
kita diharapkan akan menjadi pribadi baru dengan kesucian nan fitri. Untuk 
itu, izinkanlah saya mewakili kerabat kerja ICON+NEWS mengucapkan 
Selamat Idulfitri untuk Anda para pembaca. Mohon maaf lahir dan batin. 

Pembaca, lembaran baru juga terjadi di ICON+. Bagi sebuah perusahaan 
yang memang memiliki visi untuk terus maju, kebaruan menjadi hal yang 
lazim. Keberanian untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dan 

beranjak keluar dari zona nyaman, pada gilirannya akan memberi kemajuan berarti bagi suatu entitas bisnis. Itu 
sebabnya iklim inovasi selalu disemai ke segenap elemen perusahaan. 

Hari ini ICON+ bersiap menghadapi tantangan-tantangan baru tersebut. Salah satu langkah penting yang 
menunjukkan kesiapan tersebut adalah transformasi organisasi. Kisah mengenai ini, kami hadirkan sebagai laporan 
utama di rubrik iFOCUS pada ICON+NEWS edisi kali ini. 

Selain itu, pada edisi kali in kami juga menampilkan artikel yang menunjukkan komitmen ICON+ pada Good 
Corporate Governance (GCG). Bagi ICON+, pengimplementasian GCG bukan sekadar upaya mencatatkan skor 
terbaik dalam asesmen yang rutin dilakukan setiap tahun, tetapi lebih kepada upaya menyuburkan budaya yang 
governance. Kami percaya, perusahaan yang besar berangkat dari komitmen GCG yang baik. 
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Transformasi Organisasi

SEMAKIN LINCAH HADAPI 
TANTANGAN BARU
Transformasi organisasi menjadi langkah untuk 
mengoptimalkan kinerja menuju arah pengembangan bisnis 
ICON+ di masa yang akan datang.

Perusahaan-perusahaan besar, yang usianya telah 
melewati beberapa dekade sekalipun, tidak selalu 
berada di puncak kejayaan. Ada kalanya mengalami 
masa-masa sulit, terutama ketika zaman berubah 
dan perusahaan dihadapkan pada berbagai 
tantangan baru. Kemampuan untuk menyesuaikan 
diri menjadi faktor kunci yang membuat banyak 
perusahaan mampu bertahan dalam setiap 
perubahan.

Keputusan untuk beradaptasi, tidak selamanya 
hanya didasari oleh keinginan untuk sekadar 
bertahan. Tekad untuk menjadi lebih besar dan 
unggul dalam persaingan, juga bisa menjadi motif 
yang tepat. Hal demikian berlaku bagi ICON+. 
Sebagai upaya mendukung pengembangan bisnis 
sekaligus bukti nyata dukungan ICON+ terhadap 
Transformasi PT PLN (Persero) yang telah bergulir 
sejak tahun lalu, ICON+ terus menyesuaikan diri, 
salah satunya dengan menempuh transformasi 
organisasi pada 2021 ini. 
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Yuni Suryanto, Direktur Finance and Human 
Capital ICON+ mengatakan, Transformasi PLN 
memiliki empat aspirasi: Green, Lean, Innovative, 
dan Customer Focused. Dalam empat aspirasi 
ini terdapat 20 breakthrough (terobosan), salah 
satunya Fiber Optic Rollout, yakni membangun 
jaringan fiber optik ke seluruh Tanah Air. Sebagai 
satu-satunya anak perusahaan PLN yang bergerak di 
bidang ICT, dengan memanfaatkan infrastruktur PLN, 
ICON+ diharapkan mampu memenuhi harapan ini.

Dorongan lain yang juga menjadi faktor ditempuhnya 
transformasi organisasi ialah program Beyond kWh 
PLN. Program ini salah satunya ditunjang oleh New 
PLN Mobile, aplikasi yang tidak hanya memberi 
kemudahan, tetapi juga menyajikan pengalaman 
terbaik kepada pelanggan. Dilengkapi sembilan fitur 
utama, New PLN Mobile merupakan total solusi 
kelistrikan bagi pelanggan. 

Lebih jauh Yuni menjelaskan, guna mendukung 
terobosan fiber optic rollout dan program Beyond 
kWh, ICON+ kemudian melakukan pengembangan 
organisasi. Untuk Fiber optic rollout yang erat 
kaitannya dengan bisnis retail, ICON+ membentuk 
Bidang Retail. Fungsi baru yang dipimpin setingkat 
manajer ini hadir di seluruh Sentral Business Unit 
(SBU) ICON+. 

“Sedangkan untuk mendukung program Beyond 
kWh, ICON+ membentuk Divisi Beyond kWh yang 

dipimpin pejabat setingkat Vice 
President,” ucap Yuni. 

Untuk membesarkan 
perusahaan, lanjut Yuni, 
tentu dibutuhkan dukungan 
dari SDM. Kendati demikian, 

pengembangan tetap disesuaikan berdasarkan 
kebutuhan perusahaan. Pada segmen retail, jumlah 
SDM yang dibutuhkan memang terbilang besar. Ini 
dapat dipahami mengingat segmen retail sifatnya 
sangat masif sehingga membutuhkan banyak orang. 
Sementara Beyond kWh kebutuhannya saat ini  
belum begitu besar sehingga dipimpin seorang VP 
dengan tiga manajer bidang.

“Tapi bisa saja tiga sampai empat tahun lagi, 
perkembangannya sudah semakin besar sehingga 
tidak bisa lagi hanya ditangani oleh pusat, sehingga 
ditangani oleh SBU-SBU,” jelas Yuni. 

Perkuat Budaya dan Digitalisasi Proses Bisnis

Pria kelahiran Yogyakarta, 1964, ini menambahkan, 
agar fungsi yang baru saja dibentuk ini mampu 
bergerak seirama dengan fungsi-fungsi yang telah 
ada di ICON+, Direktorat Human Capital ICON+ 
telah mempersiapkan berbagai cara, salah satunya 
pelatihan menggunakan microlearning. Melalui 
sistem pelatihan daring yang dirancang oleh ICON+ 
ini, ICONers dapat mengikuti pelatihan di mana saja 
dan kapan saja sesuai dengan kesempatan yang 
dimilikinya. 

Selain meningkatkan kompetensi, penguatan 
akan budaya perusahaan juga tak boleh dilupakan. 
Selain telah memiliki Tata Nilai dan Budaya Kerja 
sendiri, ICON+ telah mengadopsi budaya AKHLAK 
yang merupakan shared value BUMN di Indonesia. 
Kedua Tata Nilai ini pun, seperti disampaikan Yuni, 
tidak bertentangan satu sama lain dan justru saling 
menguatkan. Sosialisasi Budaya AKHLAK ini telah 
dilakukan oleh seluruh unit yang terdapat di ICON+.  

Sedangkan untuk mendukung 
program Beyond kWh, ICON+ 
membentuk Divisi Beyond kWh yang 
dipimpin pejabat setingkat Vice 
President.

Yuni Suryanto
Direktur Finance and Human Capital ICON+
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“Kita sudah punya budaya kerja. Yang terpenting 
adalah mengimplementasikan dan memaksimalkan 
budaya yang sudah dimiliki kemudian dimonitor oleh 
perusahaan,” ujar Yuni. 

Di samping pengembangan organisasi, digitalisasi 
proses bisnis juga menjadi bagian dari upaya 
ICON+ untuk semakin sigap menjalani dinamika 
bisnis. Di bawah Direktorat Finance and Human 
Capital, misalnya, digitalisasi dilakukan mulai dari 
mengubah dokumen penagihan dan pelaporan. 
Proses penagihan yang sebelumnya dilakukan 
dengan membawa banyak dokumen kini cukup 
membawa  atau mengirimkan softcopy. Hal ini jelas 
mempercepat proses bisnis ICON+. 

Proses digitalisasi ini juga semakin mempercepat 
proses pelaporan yang pada gilirannya akan 
memudahkan top management dalam mengambil 
keputusan. Laporan keuangan berhasil dibuat jauh 
lebih cepat dan akurat dengan adanya digitalisasi 
proses bisnis ini. 

“Membantu tidak harus dengan orang yang banyak, 
bisa juga dengan sistem yang bagus. Digitalisasi 
akan mempercepat surat, tagihan, dan monitoring 
terhadap investasi,” terang Yuni. 

Teamwork yang Solid

Yuni meyakini transformasi organisasi yang 
ditempuh dengan segala upaya yang telah, tengah, 
dan akan dilakukan akan dapat mendukung 
Transformasi PLN sekaligus mengembangkan 
bisnis ICON+. Namun ia berharap kekompakan 
ICONers yang telah terjalin selama ini dapat 
terus dipertahankan. Hal lain yang tak luput dari 
perhatiannya sebisa mungkin menghindari adanya 
silo di dalam perusahaan. 

Menurut Yuni, sikap mementingkan kelompok atau 
golongan dibandingkan kepentingan bersama sering 
kali terjadi bukan didasari kesengajaan. Banyak 
orang yang kemudian melakukan hal tersebut tanpa 
sadar atau ketika berada di bawah tekanan. Padahal 
setiap direktorat, divisi, maupun bidang memiliki 
masalahnya sendiri. Kesadaran seperti inilah yang 
perlu dibangun sehingga tidak ada silo di ICON+. 

Kepada ICONers, terutama generasi milenial 
yang populasinya mencapai 60 persen dari total 
pegawai di ICON+, Yuni menitipkan harap agar tak 
pernah berhenti berinovasi. Banyak perusahaan 
yang mati lantaran tidak bisa berinovasi. Inovasi 
yang dikembangkan tak harus selalu produk-
produk baru, tetapi juga cara-cara baru yang 
mampu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan 
lebih hemat. Yang tidak kalah penting, ide yang 
dikeluarkan harus dipikirkan secara komprehensif. 

“Keluarkan semua ide-ide, tetapi pikirkan juga cara 
menjualnya. Kalau produknya banyak, tapi tidak bisa 
menjual maka akan membebani keuangan. Kita 
harus memikirkan bagaimana ide menjadi produk 
kemudian cara menjualnya. Setelah terjual akan 
menjadi cash flow,” harap Yuni.  

Kita sudah punya budaya 
kerja. Yang terpenting adalah 
mengimplementasikan dan 
memaksimalkan budaya yang sudah 
dimiliki kemudian dimonitor oleh 
perusahaan
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The Best ICONers 2020

APRESIASI UNTUK 
KINERJA TERBAIK
Sebagai bentuk apresiasi terhadap performa kinerja 

ICONers, ICON+ menghadirkan The Best ICONers 2020. 

Diinisiasi pada ulang tahun ICON+ ke-20 ini, The Best 

ICONers merupakan penghargaan atas pencapaian kinerja 

terbaik ICONers selama satu tahun terakhir. Para pemenang 

merupakan ICONers yang berhasil meraih penilaian tertinggi, 

baik dari atasan terkait, divisi human capital, serta parameter 

AKHLAK. Simak ungkapan para pemenang terkait makna dan 

harapan atas terpilihnya sebagai The Best ICONers 2020. 

“Perhargaan ini adalah hasil dari kerja keras 
dari semua rekan kerja yang terlibat, baik 
dalam satu bidang maupun lintas bidang. 
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada 
rekan-rekan atas kerja samanya selama ini.  
Saya percaya sinergi yang baik antara sesama 
ICONers akan memberikan hasil yang maksimal. 
Semoga penghargaan ini dapat digelar rutin 
sehingga dapat memicu potensi-potensi terbaik 
dari para ICONers dalam berkarya.”

“Bagi saya, penghargaan ini adalah sebuah 
bentuk perhatian dan apresiasi perusahaan atas 
kinerja dan loyalitas selama bekerja di ICON+. 
Bangga sekali dipercaya oleh ICON+ sebagai 
salah satu pegawai yang dianggap mampu 
dan berhasil menjalankan pekerjaan dengan 
baik serta dapat memberikan sumbangsih 
yang bermakna bagi perusahaan. Penghargaan 
ini semakin membangkitkan semangat dan 
motivasi saya dalam bekerja.”

“Arti penghargaan ini bagi saya adalah hasil 
pencapaian atas kerja sama dan sinergi rekan-
rekan di SBU dan kantor Pusat. Penghargaan 
ini merupakan bentuk nyata atas pentingnya 
saling berkolaborasi antarbidang, khususnya 
pada target perusahaan. Penghargaan dari 
perusahaan ini menjadi pemacu semangat 
sekaligus pengingat untuk tidak lengah serta 
tidak mudah puas akan suatu pencapaian itu 
sendiri.”

“Saya sangat bersyukur atas pencapaian ini. 
Saya merasa senang, bangga, dan semakin 
bersemangat untuk selalu berinovasi dan 
memberikan yang terbaik untuk perusahaan. 
Terima kasih ICON+telah menyelenggarakan 
penghargaan ini. Semoga penghargaan ini dapat 
memberi semangat, inspirasi, dan motivasi bagi 
ICONers untuk selalu optimis dalam bekerja. 
Sukses selalu ICON+, terus berkarya dan 
memberi kontribusi terbaik bagi bangsa.”

The Best Employee The Best Sales and Marketing
Subkategori Ketenagalistrikan

The Best Sales and Marketing 
Subkategori Enterprise SBU

The Best Sales and Marketing
Subkategori Enterprise Pusat

Fikri Wirawan
Supervisor OSS Data Integrator & 
Application Maintenance,
Bidang IT Enterpise ICON+

Agustino Kuncoro 
Account Manager Bidang Sales 
Administration & Performance, 
Electricity Digital Solution ICON+

Lingga Kusuma
Officer Marketing Bidang Pemasaran 
dan Penjualan SBU Regional Jawa 
Bagian Tengah ICON+

Gina Patricia Siahaan
Officer Account Manager Bidang 
Manufacture & Logistic Solution 
ICON+
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“Terima kasih atas kepercayaan yang telah 
diberikan kepada saya sebagai The Best Call Center 
Agent sub Kategori CC PLN 123. Untuk rekan-rekan 
ICONers, teruslah berusaha menunjukan yang 
terbaik dalam hal apa pun itu. Meskipun dilanda 
pandemi dan berbagai kondisi sulit di dalam 
pekerjaan, bukanlah menjadi penghalang kita untuk 
terus berkarya dan meraih prestasi, melainkan 
merupakan sebuah tantangan yang harus 
ditaklukan dengan terobosan-terobosan cerdas.

“Saya sangat senang dan bersyukur kepada Allah 
SWT atas penghargaan yang diberikan oleh ICON+. 
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi 
sekaligus motivasi dari manajemen kepada 
ICONers bahwa ICON+ bisa berkembang pesat 
ke depannya. Saya mengucapkan terima kasih 
kepada General Manager dan rekan-rekan SBU 
SUMBAGTENG yang telah memberi dukungan dan 
semangat kepada saya. Semoga teamwork di SBU 
SUMBAGTENG terus berlanjut untuk mencapai 
tujuan perusahaan. Saya berharap ICON+ memberi 
peluang kepada pegawai TKO yang berprestasi 
untuk menjadi pegawai tetap ICON+.”

“Penghargaan, bagi saya, adalah amanah 
yang diberikan untuk bisa memotivasi diri 
sendiri dan orang lain, serta semangat 
agar bisa mempertahankan apa yang 
sudah dicapai. Saya bersyukur diberikan 
kesempatan menjadi ICONers Terbaik, karena 
ini membuktikan sebuah proses tidak akan 
menghianati hasil. Saya berterima kasih atas 
apresiasi yang diberikan oleh ICON+ untuk apa 
yang sudah saya capai, ini semua tidak lepas 
dari doa dan harapan dari seluruh rekan-rekan 
di SBU Bali & Nusra.” 

“Pertama pastinya bersyukur atas 
pencapaian ini, senang pun sudah pasti, 
dan tidak menyangka akan bisa jadi 
pemenang. Penghargaan ini sangat berarti 
untuk saya,  di mana saya mendapatkan 
apresiasi untuk bisa lebih meningkatkan 
kualitas diri dan mengasah sklill untuk 
lebih baik lagi. Kepada semua rekan, tetap 
semangat agar bisa meraih penghargaan 
tahunan ini. Namun yang paling penting 
adalah bisa meningkatkan kemampuan 
diri di kemudian hari.”

“Alhamdulillah, merupakan suatu kehormatan 
bagi saya mendapatkan penghargaan ini. 
Sebetulnya, di kantor Gandul, masih banyak yang 
lebih baik dari saya. InsyaAllah untuk berikutnya 
menjadi giliran bagi rekan-rekan yang lain. 
Terima kasih ICON+, semoga penghargaan ini 
menjadi pengingat bahwa lebih banyak ilmu yang 
menunggu untuk dipelajari dan diamalkan.”

The Best Call Center Agent
Subkategori CC PLN 123

The Best Sales and Marketing
Subkategori Retail Solution (Stroomnet)

The Best Operation and Support 
Subkategori NOC SBU

The Best Call Center Agent
Subkategori CC Retail (Stroomnet)

The Best Sales and Marketing
Subkategori Enterprise Pusat

Mizel Putra
Account Manager Junior Bidang 
Pemasaran & Penjualan SBU Regional 
Sumatera Bagian Tengah ICON+

Umi Farikhah
Team Leader CC PLN 123, 
Bidang Contact Center dan 
Service Desk ICON+

I Wayan Gede Sukaraka
Senior Engineer 2, Bidang Operasi 
Pemeliharaan & Aset SBU Regional 
Bali dan Nusa Tenggara ICON+

Essa Ambhekparamartha
Agen CC Retail, Bidang Ritel 
Marketing & Sales ICON+

Aji Shidiq Mabud
Engineer FM, Bidang Fault 
Management ICON+

iCONERS 7



Solusi dan Layanan ICON+

PARTNER TERBAIK 
SOLUSI DIGITAL

Shifting menjadi hal yang tak terelakkan bagi dunia 
bisnis saat ini. Pergeseran akibat dampak dari 
disrupsi teknologi ini menuntut perusahaan bergerak 
dari kegiatan konvensional ke sistem digital. Dalam 
menjalankan shifting perusahaan dapat menentukan 
pilihan, membangun kekuatan internal guna 
menghadirkan teknologi yang mampu mendukung 
proses bisnisnya atau menggandeng perusahaan 
Information and Communication Technology (ICT) 
sebagai partner yang tepat. 

ICT strategic partner bukan sekadar perusahaan 
yang mendukung aktivitas bisnis pelanggannya, 
melainkan sebagai mitra yang mampu melayani 
dan memenuhi kebutuhan perusahaan. Semangat 
untuk melayani dan memenuhi kebutuhan mitra 
perusahaan ini tercermin dalam slogan ICON+ “We 
Speak Beyond Connectivity”. 

Direktur Enterprise Business ICON+ Julita Indah 
mengatakan, spirit dari Beyond Connectivity tak 
berhenti pada upaya menghadirkan konektivitas 
ke seluruh penjuru Tanah Air. ICON+ tak henti 
untuk terus menghadirkan berbagai produk 
inovasi, layanan, dan solusi digital sehinga mampu 
memberi dukungan yang terbaik dan mendukung 
pertumbuhan bisnis para mitra bisnisnya.

“Tujuan ICON+ menjadi one stop solution ialah 
menjadikan ICON+ sebagai partner yang baik yang 
mampu memenuhi kebutuhan multipurpose mitra 
perusahaan terkait ICT. Kami selalu memikirkan apa 
yang para mitra kami butuhkan,” ucap Julita.

Komitmen untuk memberikan solusi dan layanan 
digital dihadirkan melalui empat lini solusi ICON+: 
ICONect, ICONWeb, ICONBase, dan ICONApss. 

Produk dan layanan yang dihadirkan ICON+ tidak hanya 
membantu proses bisnis, namun juga mendukung 
kemajuan mitra bisnis perusahaan.

ICONect merupakan solusi konektivitas yang 
dilengkapi dengan jaringan serat optik dan satelit 

yang bisa menjangkau hingga ke seluruh pelosok 
wilayah di Indonesia. Layanan ini menjamin 
kecepatan dan keamanan transmisi data sehingga 
mendukung kelancaran komunikasi dan bisnis.

Solusi konektivitas berupa komunikasi data ini 
bisa menjadi pilihan yang tepat bagi korporasi 
yang membutuhkan koneksi berbasis point-
to-point berkapasitas banwidth besar dengan 
tingkat privasi dan keamanan yang tinggi. Perihal 
keamanan jaringan (network security), ICON+ 
menerapkan metode Address Space, Routing 
Separation dan Analisa pada Label Spoofing 
sehingga menjamin kemanan bagi mitra bisnis 
ICON+. 

Keunggulan ICONect tak hanya itu saja. Solusi 
dan layanan ICON+ ini menghadirkan layanan 
komunikasi data berbasis IP protocol yang 
memberikan akses koneksi tanpa putus ke 
sejumlah jaringan perusahaan dengan aplikasi 
beragam. Untuk Solusi Layanan di daerah terbatas 
ICON+ memiliki Solusi Layanan menggunakan 
teknologi VSAT.

ICONect
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Bagi perusahaan yang memiliki kebutuhan 
pengelolaan infrastruktur sistem dan data 

pelanggan, ICON+ menghadirkan ICONBase. 
Layanan yang didukung Data Center Tier-3 
yang berlokasi di dalam negeri ini memiliki 
beragam solusi, seperti Data Center Colocation. 
Dengan memanfaatkan layanan ini, mitra 
ICON+ akan dibantu dalam penempatan 
perangkat server dan network pelanggan. 
Layanan ini sangat sesuai bagi perusahaan 
yang belum memiliki ruang atau memerlukan 
server tambahan.  

Komputasi awan menjadi bagian dari layanan 
ICONBase. Berbagai kebutuhan cloud 
computing yang dapat dilakukan ICON+ seperti 
virtual server, virtual data center, dan virtual 
dedicated machine. Sementara Manage 
Service Router ditujukan kepada pelanggan 
yang membutuhkan solusi penyediaan jaringan 
hingga penyediaan dan pengelolaan perangkat 
router mulai dari pusat hingga jaringan cabang.

Sebagai dukungan terhadap mitra perusahaan 
agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik 

bagi para pelanggannya, ICON+ menghadirkan 
ICONApps. Melalui I-VIP (ICON+ Video Conference), 
mitra ICON+ bisa melakukan komunikasi interaktif 
video dan suara yang melibatkan dua partisipan atau 
lebih (point to point da point to multi point). Layanan 
I-VIP memungkinkan dilakukan baik dalam geografis 
yang sama maupun berbeda.

Adapun ICONWeb merupakan solusi akses 
internet tanpa batasan waktu dan kuota yang 

menjangkau berbagai wilayah di Tanah Air. Produk 
dan layanan ICON+ ini didukung dengan infrastruktur 
serat optik  yang dapat mendukung koneksi cepat 
dan stabil, serta menjawab kebutuhan komunikasi 

para mitra bisnis ICON+ yang 
membutuhkan intensitas tinggi. 

ICONWeb dilengkapi 
dengan IP Transit/NAP 
(Network Access Point). 
Layanan ini merupakan 
interkoneksi traffic 

pelanggan ke internet global 
yang disertai fitur Dynamic 

Border Gateway Protocol (BGP) 
full route menggunakan alamat IP dan AS Number 
milik pelanggan. Layanan ini sangat sesuai bagi 
perusahaan Internet Service Provider maupun 
perusahaan dengan kebutuhan internet skala besar 
tanpa limitasi bandwith internasional.

Guna semakin memudahkan proses bisnis mitra 
perusahaan terkait kebutuhan akan solusi digital, 
layanan ICONWeb juga dilengkapi dengan layanan IIX 
Acces. Mitra ICON+ dapat memanfaatkan layanan IIX 
Acces ini untuk kebutuhan interkoneksi nasional ke 
Indonesia Internet Exchange (IIX). Selain memberi 
kepastian kemudahan interkoneksi nasional, layanan 
yang diberikan ICON+ ini terjamin dengan biaya 
lebih efisien, kapasitas bandwidth simetris, integrasi 
dengan jaringan IP VPN, dan kemudahan monitoring.

ICONweb

ICONBase

ICONApps

Layanan ICONApss juga mencangkup solusi Video 
as A Service (VAAS)/I-SEE (ICON+ Surveillance 
Online). Tarkait aplikasi  dalam mendukung 
proses bisnis perusahaan dan pelayanan kepada 
pelanggan, ICON+ telah mengembangkan berbagai 
produk terbaiknya yang mendukung proses bisnis 
Ketenagalistrikan seperti Customer Care & Billing 
Apps, Field Services Work Management, Document 
Management System, dan Contact Center 123.
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Paramater keberhasilan penerapan 
prinsip-prinsip GCG di ICON+ bukan 
sekadar angka, tetapi menjelma budaya 
kerja ICONers.

Keberlangsungan bisnis suatu perusahaan tidak 
bisa dilepaskan dari aspek kepercayaan para 

pemangku kepentingan, yang di dalamnya terdapat 
pemegang saham, karyawan, mitra bisnis, hingga 
masyarakat. Salah satu pilar penting untuk meraih 
dan mempertahankan kepercayaan dari stakeholder 
ialah dengan menerapkan prinsip-prinsip good 
corporate governance (GCG) atau tata kelola 
perusahaan yang baik. 

Pandangan semacam ini yang juga dipahami 
oleh ICON+, seperti disampaikan Erna Pardede, 
Manager Regulatory and  Shareholder Relation 
ICON+. Menurut Erna, GCG merupakan salah satu 
pilar penting dalam mendukung seluruh aktivitas 
operasional dan finansial perusahaan sekaligus 
menjadi panduan bagi manajemen dan ICONers 
untuk melakukan interaksi berdasarkan pada nilai-
nilai moral. 

Sebagai tools yang mengarahkan dan 
mengendalikan perusahaan dengan 
menyeimbangkan kebutuhan para pemangku 
kepentingan, GCG terdiri dari lima prinsip, 
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 
independensi, dan fairness. Prinsip-prinsip ini jika 
diimplementasikan dengan baik di perusahaan dapat 
mendorong peningkatan kinerja serta menjaga 
keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. 

Agar prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan dengan 
baik di dalam perusahaan, lanjut Erna, ICON+ 
telah menempuh sejumlah kebijakan, mulai dari 
beragam sosialisasi terkait GCG, merancang sistem 
pelaporan gratifikasi (COS) untuk mencegah 
praktik fraud, gratifikasi dan conflic of interests, 
 merancang buku COC (code of conduct), program-
program budaya untuk penerapan nilai-nilai ICON+,  
penandatanganan pakta integritas, dan transparansi 
dalam berbagai bidang.

“ICON+ juga telah menetapkan SOP/Keputusan 
Direksi yang dibuat dengan memperhatikan tata 
kelola perusahaan yang baik, sehingga hal tersebut 
dapat menjadi control bahwa pelaksanaan pekerjaan 
dalam keseharian tetap berpedoman pada prinsip 
GCG,” jelas Erna. 

Good Corporate Governance

Demi Kelangsungan 
Bisnis di Masa Depan
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Implementasi prinsip GCG dalam proses bisnis ICON+ 
dijelaskan secara lebih detail oleh Ema Renawati, 
Manager Tranformation, Culture and Knowledge 
Management ICON+. Dalam prinsip transparansi, 
misalnya, ICON+ memastikan adanya keterbukaan 
informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku 
kepentingan yang sesuai dengan kewenangannya. 
Keterbukaan informasi juga bisa dilihat dari laporan 
tahunan yang berisi kondisi keuangan dan non 
keuangan ICON+. 

Sementara pada aspek responsibiltas, 
ICON+ membentuk Bidang Kerja Kepatuhan 
(Compliance) sebagai kepastian untuk pemenuhan 
hukum dan peraturan yang berlaku. Wujud kepatuhan 
ini juga ditunjukkan dengan membentuk unit 
independen seperti Divisi Pengelolaan Risiko dan 
Satuan Internal Audit. Divisi ini bertugas memastikan 
pengelolaan risiko dan penerapan pengendalian 
internal dilaksanakan di setiap kegiatan ICON+. 

“Dalam menerapkan prinsip responsibiltas, ICON+ juga 
menindaklanjuti temuan dari pihak eksternal seperti 
hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari auditor 
eksternal dan pengawas eksternal,” jelas Ema. 

GCG Bukan Sekadar Angka

Implementasi GCG yang dilakukan ICON+ telah 
terimplementasikan dengan baik di dalam 
perusahaan. Hal ini dapat dibuktikan melalui GCG 
score yang perolehannya mencapai 92,113. Dalam 
beberapa tahun terakhir, GCG score yang diraih 
ICON+ memang tak pernah berada di bawah angka 
90. Pada 2017, GCG score ICON+ mencapai 94, 27 
(self assessment), sementara pada 2018 mencapai 
90,24. 

Kendati menjadi penanda keberhasilan, GCG 
score tidak menjadi satu-satunya parameter 
keberhasilan yang ingin dicapai ICON+. Yang jauh 
lebih penting, implementasi GCG menjadi budaya 
kerja yang dijiwai dan dipraktikkan ICONers dalam 
kehidupan pekerjaan sehari-hari. Menurut Ema, 
guna memastikan GCG menjadi budaya perusahaan, 
ICON+ merancang program Share Your Knowledge 
(SYK) dengan tema Governance, Risk, & Compliance 
Culture. 

“Aktivitas program SYK terdiri dari Daily information 
From Leader, Knowledge Sharing /COP/ KC, Value 
Deployment Programe, dan Coffee Morning With 
BOD. Selain itu, ICON+ menerapkan budaya AKHLAK 
dengan 18 perilaku untuk membentuk culture yang 
senantiasa mengutamakan tata kelola perusahaan,” 
jelas Ema. 

Ema berharap, penerapan GCG yang tak sekadar 
angka, melainkan juga budaya kerja, menjadikan 
bisnis ICON+ senantiasa memperhatikan dan 
berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik sehingga dapat memberikan 
nilai tambah berupa keberlanjutan perusahaan 
dalam jangka panjang. 

Harapan yang sama juga disampaikan oleh Erna. Ia 
berharap komitmen dan kepatuhan terhadap tata 
kelola perusahaan yang baik, ke depannya dapat 
diterapkan dengan lebih baik lagi. Implementasi 
GCG dilakukan dengan perencanaan matang dan 
dilaksanakan secara berkesinambungan oleh 
seluruh ICONers.  

ERNA PARDEDE
Manager Regulatory and 
Shareholder Relation ICON+

EMA RENAWATI
Manager Tranformation, Culture and 
Knowledge Management ICON+

                  ICON+ juga telah menetapkan 
SOP/Keputusan Direksi yang dibuat 
dengan memperhatikan tata kelola 
perusahaan yang baik sehingga dapat 
menjadi control bahwa pelaksanaan 
pekerjaan dalam keseharian tetap 
berpedoman pada prinsip GCG.

                Dalam menerapkan 
prinsip responsibiltas, ICON+ 
juga menindaklanjuti temuan 
dari pihak eksternal seperti hasil 
pemeriksaan dan rekomendasi 
dari auditor eksternal dan 
pengawas eksternal
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Hari Raya Idulfitri identik dengan aneka 
sajian kue. Kreasinya beragam, mulai 
dari bentuk, rasa, hingga tampilan yang 
disesuaikan dengan selera kekinian.

K ue kering masih menjadi salah satu 
camilan favorit yang disajikan pada Hari 

Raya Idulfitri. Sebut saja nastar, kaastangels, 
lidah kucing, hingga putri salju, biasanya 
selalu tersedia di atas meja. Kue-kue kering 
ini menjadi sajian khas yang disuguhkan 
kepada para kerabat dan tamu yang datang. 
Itu sebabnya bagi sebagian orang, Idulfitri 
dirasa tak lengkap tanpa hadirnya nastar di 
tengah-tengah kita.

Besarnya permintaan kue kering ini 
dimanfaatkan para pelaku usaha mikro, 
kecil, dan menengah dengan menghadirkan 
beragam kreasi baru. Disajikan dengan rasa, 
bentuk, tampilan, serta kemasan kekinian, 
kue kering semakin diminati. Bahkan di masa 
pandemi seperti saat ini, permintaannya pun 
tak pernah surut. Berikut inovasi kue Lebaran 
kekinian yang banyak diminati pelanggan. 

Kue kering satu ini kerap menghiasi suasana lebaran. 
Nastar menjadi salah satu kue kering yang seolah 
haru tersedia saat Idulfitri. Apabila selama ini nastar 
disajikan dengan isi selai nanas, camilan ini kini 
memiliki banyak varian. Salah satu yang menarik 
untuk dicicipi adalah nastar kurma. 

Kurma yang menjadi isian nastar bisa diolah dari 
kurma yang mudah ditemukan saat ramadan. Kurma 
yang dicincang kasar ditambahkan sedikit air dan 
dihaluskan dengan blender. Hasilnya, nastar kurma 
akan terasa renyah di bagian luar, namun legit di 
dalam. Kombinasi yang membuat kita tak berhenti 
ingin mencicipinya.

Sajian Spesial 
Kue Lebaran 
kekinian

Nastar Kurma
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Tak hanya cokelat dan keju, green tea kini 
menjadi salah satu topping kue kering 
yang kian disukai banyak orang. Perpaduan 
antara green tea dengan olahan kue kering 
menghadirkan cita rasa yang unik. Beragam 
kue kering dengan green tea yang mudah 
dijumpai seperti nastar green tea atau lidah 
kucing hijau. Jika bosan dengan nastar, ada 
baiknya mencicipi sagu keju green tea. 

Pizza dikenal sebagai sajian makanan yang 
terbuat dari roti bundar maupun pipih dengan 
berbagai topping di atasnya. Camilan yang 
nikmat disantap sambil bercengkrama ini 
semakin lezat dengan saus tomat atau sambal. 
Hadir dalam ukuran mini, pizza cookies bisa 
menjadi alternatif yang menarik di Hari Raya 
Idulfitri.

Cara membuatnya memang tak jauh 
berbeda seperti membuat kastengels. Yang 
membedakan adalah oregano kering yang 
membuat kue kering ini memiliki cita rasa 
pizza. Layaknya pizza yang memerlukan saus 
tomat, kue kering ini pun menggunakan topping 
saus tomat. Rasa gurih dihadirkan dari parutan 
keju. 

Dari bentuknya memang tak ada yang berbeda 
dengan kue sagu keju pada umumnya. Namun 
dari sisi tampilan dan rasa jelas berbeda. Rasa 
kue sagu yang gurih dan legit yang dihasilkan 
dari keju semakin variatif dengan tambahan 
green tea. Semakin harum karena sagu keju 
green tea juga menggunakan daun pandan.

Bandrek Cookies

Sagu Keju Green Tea

Pizza Cookies

Menyeruput minuman hangat pada malam yang 
dingin atau ketika hujan turun dengan derasnya 
akan mampu menghangatkan tubuh. Salah 
satu minuman yang banyak disukai mayarakat 
Indonesia adalah Bandrek. Minuman yang 
terbuat dari bahan dasar jahe dengan gula aren 
ini kini hadir dalam bentuk kue kering.

Selain menjadi pelengkap saat berkumpul 
bersama keluarga, bandrek cookies juga bisa 
menjadi solusi bagi yang tak suka jahe. Selain 
bandrek, ragam kue kering yang mengadopsi 
cita rasa kuliner lokal pun semakin banyak 
bermunculan, seperti bajigur cookies, emping 
melinjo cookies, dan empon-empon cookies.
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iNSIGHT14

Kembali ke kampung halaman menjadi tradisi yang 
ditunggu-tunggu pada momen lebaran. Pulang 

ke rumah tempat dilahirkan untuk merayakan Hari 
Raya Idulfiri bersama keluarga, tak sekadar menjadi 
momen saling memaafkan, namun juga melepas 
rindu, dan bertukar kabar. Berada di desa tempat 
kita tumbuh besar akan membawa ingatan-ingatan 
nostalgia yang sulit dilupakan.

Salah satu berkah dari perkembangan teknologi 
ialah memungkinkannya kita berbicara dan 
menatap wajah orang-orang terdekat meski jarak 
memisahkan. Ada banyak platform yang bisa kita 
pilih, seperti WhatsApp, Zoom, atau Skype, tentu 
saja menyesuaikan dengan yang biasa digunakan 
keluarga. 

Dengan melakukan panggilan video bersama 
keluarga, kendati tidak bisa bersentuhan, mencium 
pipi serta punggung tangan orang tua di hari raya, 
menatap wajah dan mendengar suara mereka dapat 
mengobati kerinduan kita.

Namun sejak mewabahnya virus Corona, tradisi 
mudik tak bisa lagi dilakukan. Demi alasan kesehatan 
dan kekhawatiran semakin menyebarnya Covid-19, 
Pemerintah melarang untuk kembali ke kampung 
halaman. Harapan merayakan hari raya bersama 
keluarga pun tak bisa diwujudkan. Kendati tak bisa 
menggantikan momen kebersamaan, kita bisa 
melakukan sejumlah cara untuk mengikis kerinduan 
kita akan kampung halaman.

Meskipun tak bisa mengganti momen kebersamaan,
sejumlah cara ini mungkin bisa sedikit mengobati kerinduan.

Obati Kerinduan
saat Tak Bisa Pulang
 ke Kampung Halaman

Video Call Bersama Keluarga
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Salah satu hal yang dirindukan dari kampung 
halaman ialah sajian kuliner khasnya. Kendati telah 
mencicipi berbagai masakan, menikmati sajian 
kuliner dari daerah lain hingga mancanegara, 
masakan khas daerah kerap membangkitkan 
kenangan akan masa-masa ketika masih berada 
di kampung halaman. 

Menemukan cita rasa otentik, rasa yang begitu 
melekat dengan ingatan kita, mungkin tak mudah 
menemukannya. Namun tak perlu khawatir sebab 
kini banyak bermunculan toko online sehingga 
banyak alternatif yang bisa kita pilih. Cobalah 
menikmati sajian khas dari daerah asal saat tak 
bisa pulang ke kampung halaman. 

Tak ada salahnya mencoba menggunakan pakaian 
tradisional di Hari Raya Idulfitri. Kita tak perlu 
memakainya secara lengkap, cukup pakai yang 
sekiranya mewakili daerah asal kita, seperti batik 
bermotif parang, kaus bergambar barong, atau kain 
tradisional yang kita gunakan sebagai selendang. 

Cara ini bisa jadi tak ampuh menghapus rindu, 
namun bukankah akan berkesan jika pakaian yang 
kita kenakan merupakan pemberian orang tua. Agar 
lebih seru, cobalah ajak keluarga dan teman-teman 
terdekat untuk menggunakannya bersama-sama.

Ada yang mengatakan, saat tak bisa bertatap muka, 
doa menjadi cara terbaik untuk melepaskan rindu 
yang tertahan. Memanjatkan doa, meminta kepada 
yang Maha Kuasa akan rezeki, kebahagiaan, dan 
kesehatan, terlebih di masa pandemi seperti saat 
ini, menjadi salah satu cara terbaik yang bisa kita 
lakukan.

Berdoa tak hanya memanjatkan harap, namun juga 
memberi ketenangan pada batin kita. Berdoa bisa 
menjadi sumber kekuatan bagi kita saat menghadapi 
berbagai persoalan, termasuk saat tak bisa melepas 
rindu dengan orang-orang terkasih. 

menyantaP Kuliner Daerah asal

Panjatkan Doa

Pakailah Baju Daerah
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ICON+ kembali mengukuhkan prestasi dalam ajang 
bergengsi Anugerah BUMN Award 2021 yang 

diselenggarakan oleh BUMN Track. Pada malam 
anugerah tersebut, ICON+ dinobatkan sebagai peraih 
penghargaan untuk kategori Strategi Bertahan dan 
Tumbuh Terbaik 1. Penghargaan diterima langsung 
oleh Direktur Electricity and Wholesale Business 
ICON+ Ignatius Rendroyoko. 

ICON+ kembali menggelar acara sharing session 
antara ICONers dengan Dewan Direksi ICON+, Coffee 

Morning, pada Jumat, 9 April 2021. Acara yang 
memasuki seri kedua pada 2021, ini merupakan acara 
rutin yang digelar ICON+ untuk menyerap aspirasi dan 
menyamakan langkah ICONers. Berlangsung secara 
virtual, Coffee Morning dihadiri oleh jajaran Dewan 
Direksi ICON+ dan ICONers dari berbagai SBU di Tanah 
Air. 

Direktur Utama ICON+ Yuddy Setyo Wicaksono dalam 
kesempatan tersebut memompa semangat ICONers 
untuk menyambut peluang yang terbentang di depan 
mata. “ICON+ harus memiliki strategi yang tepat dan 
dilakukan dengan cepat. Sebab tanpa adanya strategi 
yang tepat dan dilakukan dengan cepat, peluang 
tersebut akan diraih oleh perusahaan-perusahaan 
lain. Selain itu, perlunya kerja sama tim yang solid dan 
sinergi antarseluruh ICONers,” ucapnya. 

ICON+ Kembali Torehkan Prestasi 
di Anugerah BUMN Award 2021

Coffee Morning Series #2: 
Menangkap Peluang di Depan Mata

Ignatius mengatakan, apresiasi ini menjadi bukti 
kerja keras dan strategi ICONers untuk menjadikan 
ICON+ tetap bertahan dan tumbuh di tengah 
kondisi pandemi COVID-19. Strategi bisnis yang 
digunakan ICON+ bekerja dengan baik di lapangan 
dan disambut baik oleh pasar. Hal ini bisa dilihat dari 
progres pencapaian dari kedua pasar yang dimiliki 
ICON+, yakni PLN group dan publik enterprises.
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Sebagai upaya mewujudkan e-Government 
(electronic government), Kabupaten Ogan 

Komering Ulu (OKU) Timur meluncurkan program 
Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Terpadu dan 
TV Streaming, Senin (12/4). Inovasi yang sejalan 
dengan program Internet Desa yang digulirkan 
pemerintah provinsi, ini merupakan kerja sama 
antara Pemda OKU Timur dengan ICON+.

Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja terbaik 
yang diberikan terhadap perusahaan, 

ICON+ menggelar penghargaan The Best 
ICONers 2020. Pemenang penghargaan atas 
kinerja optimal yang ditorehkan ICONers 
sepanjang satu tahun terakhir ini diumumkan 
dalam acara Coffee Morning Series #2 yang 
berlangsung pada Jumat, 9 April 2021. 

Penghargaan The Best ICONers terdiri dari lima 
kategori, The Best Employee, The Best Sales 
and Marketing, The Best Call Center Agent, 
The Best Operation and Support, dan The Best 
Operation and Support dengan dengan 10 sub 
kategori. Pemenang penghargaan ini telah 
melalui proses penilaian yang cukup ketat dan 
melibatkan atasan langsung, Manager, Vice 
President, General Manager, dan Divisi Human 
Capital, serta parameter kriteria AKHLAK.

Dukung OKU Timur Hadirkan 
TIK Terpadu dan TV Streaming

Penghargaan 
The Best ICONers 2020

General Manager SBU Regional Sumatera Bagian 
Selatan ICON+ Enrico Batubara yang hadir dalam 
peresmian tersebut mengatakan, semoga adanya 
TIK Terpadu dan TV Streaming di Kabupaten OKU 
Timur dapat memudahkan masyarakat atau pelaku 
bisnis untuk mengakses berbagai informasi yang 
menyangkut Kabupaten OKU Timur. Sebagai Mitra, 
ICON+ mendukung program pemerintah baik dalam 
rangka integrasi TIK maupun penyebaran informasi 
kepada masyarakat. 
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Itikad ICON+ dalam menghadirkan koneksi internet 
untuk masyarakat desa tak pernah surut. Rabu 

(7/4) lalu, bertempat di SDN 21 dan SMPN 3 
Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah, Internet 
Desa resmi diluncurkan oleh Bupati Bangka Tengah 
Algafry Rahman dan General Manager SBU Sumatera 
Bagian Selatan ICON+ Enrico Batubara.

Internet Desa (Ides Cafe) yang telah hadir di 
sejumlah wilayah di Tanah Air, kini juga hadir 

di Magelang, Jawa Tengah. Kehadiran Ides Cafe 
di Magelang ditandai dengan peresmian Ides 
Cafe di kawasan wisata Ketep Pass, Kecamatan 
Sawangan, pada Selasa, 20 April 2021 lalu.

Hadir dalam acara peresmian tersebut Bupati 
Kabupaten Magelang Zaenal Arifin, Pelaksana 
Harian GM SBU Regional Jawa Bagian Tengah 
ICON+ Syam Ardhi Yanuar, Kepala Dinas Pariwisata, 
Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magelang 
Slamet Achmad Husein, dan sejumlah pejabat 
lainnya.

Zaenal Arifin dalam sambutannya mengatakan 
hadirnya Ides Cafe di Ketep Pass diharapkan dapat 
meningkatkan pelayanan, promosi wisata, dan 
kunjungan wisatawan ke Ketep Pass. Ketep Pass 
sendiri merupakan objek wisata pegunungan yang 
berada di Bukit Sawangan, pertengahan antara 
Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang menjadi 
salah satu primadona wisata di Magelang.

Internet Desa Bertambah
di Bangka Tengah

Ides Café Kini Hadir 
di Ketep Pass Magelang

Internet Desa merupakan program kerja sama 
antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah (Bateng) dengan ICON+. Melalui pemasangan 
infrastruktur jaringan serta pemasangan kabel 
fiber optik sepanjang 24 kilometer dari pusat kota, 
koneksi internet kini mampu menjangkau daerah 
paling ujung Kabupaten Bateng, yakni Dusun Pangkal 
Raya, Desa Munggu, Kecamatan Sungaiselan.
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Langkah Proteksi 
WhatsApp 
dari Peretasan

WhatsApp Protection

Mudah dioperasikan, inilah yang membuat WhatsApp 
sebagai aplikasi pesan instan paling populer di 
dunia. Didukung teknologi enkripsi ujung-ke-ujung 
(end-to-end encryption), jumlah pengguna aplikasi 
pesan instan ini kini mencapai lebih dari dua miliar 
pengguna. Besarnya jumlah pengguna menjadikan 
WhatsApp incaran para pelaku kejahatan siber. 

Ancaman peretasan selalu ada. 
Ketahui cara mengamankan akun 
WhatsApp kita.

Motif peretasan WhatsApp bertujuan mengambil 
alih data pribadi yang kemudian digunakan untuk 
melakukan penipuan atau mengakses layanan 
keuangan penggunanya. Tingginya potensi peretasan 
mendorong perusahaan yang bernaung di bawah 
Facebook Inc ini menyediakan fitur bawaan yang bisa 
dimanfaatkan untuk memproteksi akun WhatsApp. 
Berikut langkahnya.

Jangan Bagikan Kode Verifikasi Lapor Pihak WhatsApp
Saat melakukan pendaftaran atau ketika seseorang 
mencoba mengambil alih akun kita, WhatsApp akan 
mengirim one time password (OTP) melalui SMS. 
Jangan pernah berikan kode OTP ini pada orang lain. 
Banyak kasus peretasan terjadi akibat pengguna 
kurang teliti dan memberi tahu OTP pada orang lain.

Jika sudah diretas, segera nonaktifkan akun agar 
tidak ada yang bisa menggunakan akun kita. 
Kirimkan email ke support@whatsapp.com dengan 
subjek hilang atau dicuri. Tulis di badan email, silakan 
untuk menonaktifkan akun saya. 

3 4

Cara mengaktifkan fitur verifikasi dua langkah ini 
dengan mengetuk tiga titik vertikal di pojok kanan 
atas, kemudian tekan setting. Pilih akun kemudian 
pilih two step verification. Ketuk opsi enable dan 
masukkan enam digit PIN. Cantumkan email untuk 
memudahkan bila kita lupa PIN.

Aktifkan Verifikasi Dua Langkah

1

Periksa Kode Enkripsi
Sistem enkripsi membuat pesan hanya dapat dibaca 
oleh pengirim dan penerima. Pihak WhatsApp pun 
tidak bisa melihat isi pesan. Kode enkripsi yang sama 
antara pengirim dan penerima menunjukkan pesan 
terenkripsi dengan aman. Cara memastikannya, buka 
profil lawan bicara, tekan encryption. 
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