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Sejak diperkenalkan secara luas pada akhir Mei 2021 lalu, ICONNET 
terus memikat banyak kalangan. Animo masyarakat yang hendak 

menjadi pelanggan ICONNET terus tinggi. ICON+ tentu saja bergembira 
dengan situasi ini. Semakin banyak masyarakat yang hendak menjadi 
pelanggan ICONNET, berarti semakin terbuka luas lapangan pengabdian 
ICON+ untuk masyarakat Indonesia. 

ICON+ dan PT PLN (Persero) sejak awal menjanjikan koneksi internet 
yang andal (reliable), terjangkau (affordable), dan tanpa batas (unlimited) 
kepada para pelanggannya. Ketiga hal tersebut bukanlah sekadar untuk 
gaya-gayaan. Lebih dari itu, koneksi internet yang andal, terjangkau, dan 
tanpa batas memang menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat 
saat ini. Di masa pandemi, kebutuhan akan internet dengan kualitas 
terbaik semakin tinggi. Segala hal, mulai dari sekolah hingga bekerja, harus 
dilakukan di rumah. Salah satu infrastruktur penting untuk hal tersebut 
ialah internet. 

Maka, tentu kami turut berbahagia kala mendengar cerita-cerita menarik dari Tim Aktivasi ICONNET di 
lapangan. Sebagian merasa kehadiran mereka disambut dengan sangat baik oleh masyarakat. Sebagian bahkan 
menyaksikan betapa masyarakat justru ikut bergotong royong menjadi sukarelawan untuk proses instalasi dan 
aktivasi seperti penarikan jaringan di suatu wilayah. 

Kehadiran ICONNET di wilayah mereka, yang beberapa di antaranya bahkan belum terjamah oleh jaringan seluler, 
menjadi seperti oase di tengah gurun. ICONNET berhasil menjawab kerinduan panjang mereka akan hadirnya 
koneksi internet yang andal, terjangkau, dan tanpa batas. 

Antusiasme publik tersebut tentu menjadi tantangan bagi kami semua. Satu-satunya cara menjawab antusiasme 
tersebut adalah dengan menghadirkan layanan terbaik agar pelanggan dapat terpuaskan. Seluruh lini, mulai dari 
Tim Aktivasi hingga Tim Contact Center yang sigap menangani setiap pertanyaan atau bahkan keluhan pelanggan, 
bekerja keras dan bersinergi. 

Semuanya untuk dan demi pelanggan ICONNET. 
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ICON+ menjawab kepercayaan masyarakat dengan memastikan 
aktivasi layanan yang cepat serta kanal informasi yang beragam 

dan mudah diakses.

JAMINAN KEANDALAN 
LAYANAN OPTIMAL

Internet telah menjadi kebutuhan vital masyarakat 
terutama di masa pandemi ketika ragam aktivitas 

seperti bekerja dan bersekolah dilakukan dari 
rumah. Namun kebutuhan tersebut tak berhenti 
pada sekadar adanya internet saja. Masyarakat 
membutuhkan kualitas internet yang andal dengan 
harga terjangkau.

Ketika PT PLN (Persero) dan ICON+ secara resmi 
memperkenalkan ICONNET pada akhir Mei lalu, 
animo masyarakat begitu tinggi. Tingginya antusias 
masyarakat terhadap layanan internet yang 
menawarkan keandalan, terjangkau, dan tanpa 
batas yang diluncurkan ICON+ ini dapat dilihat dari 
tingginya jumlah permintaan pemasangan baru di 
berbagai wilayah di Tanah Air.
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Tugas kami untuk semakin 
mendekatkan diri ke masyarakat 
melalui pembangunan dan 
pengembangan cakupan jaringan 
Fiber to the Home (FTTH) 
sehingga bisa mendukung 
layanan ICONNET dengan baik.

Fokus kita adalah memperbanyak 
kanal sehingga pelanggan 
yang mau melaporkan tidak 
mengalami kendala dan informasi 
dapat tersampaikan dengan baik 
dan tepat.

Chanif Ashar
Manager Aktivasi Publik SBU Regional 

Jakarta & Banten ICON+

Ferro Aryo Hanendyo

Manager Retail Operations, 

Divisi Retail Solution ICON+

Chanif Ashar, Manager Aktivasi Publik SBU Regional 
Jakarta & Banten ICON+ mengatakan, sambutan 
masyarakat terhadap ICONNET ibarat air di musim 
kemarau. Masyarakat merasa bahagia karena saat 
sinyal ponsel kurang bagus, mereka mendapatkan 
pilihan baru. Tak jarang ICONers di lapangan dijamu, 
disambut layaknya tamu penting dan ditunggu-
tunggu kehadirannya. 

Dengan sambutan hangat yang diberikan 
masyarakat, itikad ICON+ untuk terus melayani 
kebutuhan masyarakat akan internet pun semakin 
tinggi. Dalam menghadirkan ICONNET ke seluruh 
negeri, ICON+ telah memastikan kesiapan jaringan 
dan kesiapan delivery. Jaringan ICONNET telah 
tersebar di seluruh penjuru Tanah Air. Namun untuk 
dapat hadir di tiap-tiap lingkungan terdekat masih 
membutuhkan proses. 

“Tugas kami untuk semakin mendekatkan diri 
ke masyarakat melalui pembangunan dan 
pengembangan cakupan jaringan Fiber to the Home 
( FTTH) sehingga bisa mendukung layanan ICONNET 
dengan baik,” jelas Chanif. 

Lebih jauh Chanif menjelaskan, mengenai kesiapan 
delivery, ICON+ telah mempersiapkan banyak hal, 
mulai dari man power, mitra perusahaan, hingga 
sistem delivery. Dengan berbagai kesiapan ini maka 
proses aktivasi semakin cepat dan masyarakat 
dapat menikmati layanan ICONNET dengan lebih 
mudah.

Chanif mengakui, pandemi yang terjadi dan 
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) menjadi tantangan tersendiri bagi tim 
aktivasi. Dalam menghadapi situasi ini, ICON+ 
menyiapkan surat tugas dan surat-surat pendukung 
sehingga ICONers bisa menjalankan tugas di 
lapangan. Tak sekadar membekali surat, ICON+ 
memastikan ICONers bekerja dengan menjaga 
protokol kesehatan COVID-19. 

Kendati telah memastikan bekerja dengan 
menerapkan standar protokol kesehatan guna 
melindungi ICONers dan pelanggan, ICON+ tetap 
menghormati kebijakan pelanggan. “Seperti ketika 
kompleks perumahan melakuan lockdown mandiri 
atau saat pelanggan melakukan isolasi mandiri, kami 
akan mengikuti ketentuan tersebut,” terang Chanif. 

Perbanyak Kanal Informasi

Tak hanya kepastian aktivasi layanan, pemeliharaan 
serta informasi pelanggan turut menjadi fokus 
utama ICON+. Ferro Aryo Hanendyo, Manager Retail 
Operations ICON+ menerangkan, pada segmen retail 
gangguan biasanya bersifat masif dan dinamis. Oleh 
karena itu persiapan khusus yang dilakukan ICON+ 
adalah dengan memperbanyak kanal informasi bagi 
pelanggan. 

“Fokus kita adalah memperbanyak kanal sehingga 
pelanggan yang mau melaporkan tidak mengalami 
kendala dan informasi dapat tersampaikan dengan 
baik dan tepat,” terang Ferro.
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Ferro menambahkan, ICON+ telah melakukan 
restrukturisasi lingkup pekerjaan agen contact 
center ICONNET. Dengan restrukturisasi ini, ICON+ 
telah memastikan agen dedicated pada setiap kanal 
contact center yang ada seperti WhatsApp, call, 
chat, dan media sosial. 

Lebih jauh Ferro menjelaskan, tak lama lagi contact 
center ICONNET akan diintegrasikan dengan New 
PLN Mobile. Melalui integrasi ini, tanpa harus 
melakukan panggilan telepon ke agen, pelanggan 
dapat mengecek tracking order di New PLN Mobile 
untuk mengetahui perkembangan laporannya, 
apakah telah ditangani atau dalam proses perbaikan. 

“Kita juga memanfaatkan Contact Center PLN 123 
untuk laporan gangguan. Jadi, ketika ada laporan 
gangguan dari CC PLN 123 bisa langsung terhubung 
ke CC ICONNET sehingga pelanggan tidak merasa 
di-reject. Tentunya ini akan meningkatkan user 
experience,” jelas Ferro. 

Terkait recovery gangguan, lanjut Ferro, ICON+ 
menjalin sinergi dengan entitas anak perusahaan 
PLN Group. Sinergi ini bertujuan untuk meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas yang optimal baik dari sisi 
bisnis maupun man power yang massif dan tersebar 
di wilayah Indonesia. Dari sisi anak perusahaan, 
selain memperoleh nilai tambah tentunya dapat 
meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya 
terutama untuk telekomunikasi. 

“Area kerja penanganan gangguan sendiri saat ini 
baru terbatas pada penanganan di sisi lastmile, 
namun ke depannya tidak menutup kemungkinan 
akan meng-handle jaringan Feeder dan Backbone 
ICONNET,” terang Ferro. 

Mudah-mudahan bisnis ini 
bisa tumbuh sehingga kita bisa 
melayani permintaan pelanggan 
dan bisa berkontribusi bagi 
bangsa dan negara.

Handy Sanjaya
Manager Retail Coverage & Delivery, 

Divisi Retail Solution  ICON+

Spirit Kolaborasi

Sinergi yang terjalin dengan entitas anak 
perusahaan PLN tidak hanya terbatas pada 
penanganan gangguan saja. Handy Sanjaya, 
Manager Retail Coverage & Delivery ICON+ 
mengatakan, ICON+ menjalin kerja sama dengan 
PT Haleyora Power dan PT PLN Tarakan untuk 
melakukan aktivasi, penanganan gangguan last 
mile, serta pemasaran ICONNET.

Menurut Handy, spirit kolaborasi yang diusung 
ICON+ sejalan dengan tujuan hadirnya ICONNET 
untuk berkontribusi meningkatkan penetrasi 
broadband nasional yang saat ini masih di 
kisaran 15 persen. Hadirnya ICONNET bertujuan 
untuk mengejar pertumbuhan fixed broadband 
di Tanah Air. 

“Mudah-mudahan bisnis ini bisa tumbuh 
sehingga kita bisa melayani permintaan 
pelanggan dan bisa berkontribusi bagi bangsa 
dan negara,” harap Handy. 
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Tim Aktivasi

PELANGGAN PUAS, 
KITA LEBIH PUAS

KISAH SERU DI LINI DEPAN
Setelah resmi meluncur dengan brand baru, 

ICONNET terus menyedot perhatian banyak 
kalangan. Animo masyarakat pun terbilang 
wah. Hal ini bisa terlihat dari tingginya jumlah 
permintaan pemasangan baru di berbagai 
wilayah di Tanah Air. Tentu saja, itu semua tidak 
ada artinya bila Tim Aktivasi, sebagai salah satu 
pemain penting di lini terdepan, tak sigap.

Salah satu hal penting dari pekerjaan ini ialah 
konsistensi menyelesaikan aktivasi sesuai 

dengan Service Level Agreement (SLA). Ini menjadi 
tantangan tersendiri karena seluruh kerja kami 
dimonitor langsung oleh Direksi ICON+ dan Direksi PT 
PLN (Persero). Tim Aktivasi dituntut untuk memiliki 
kemampuan yang baik dalam berkoordinasi ke 
seluruh lini. Tim ini merupakan mesin utama dalam 
proses aktivasi. Itu sebabnya kami juga harus dapat 
dengan cepat menemukan solusi dari berbagai 
masalah. 

Zikri Wahyuzi
Project Team Leader B2C Kantor 
Perwakilan Bangka Belitung 
SBU Regional Sumatera Bagian 
Selatan ICON+

internet activation

Kenyataannya, di berbagai SBU, Tim Aktivasi 
berhasil menorehkan prestasi. Dari tangan 
merekalah pada akhirnya masyarakat mulai bisa 
menikmati koneksi yang reliable, affordable, dan 
unlimited. Simak kisah seru Tim Aktivasi berikut ini. 

Ada banyak cerita seru di lapangan. Salah satunya 
ketika Tim Mitra IKR kita tengah melakukan aktivasi 
di kediaman salah satu pelanggan di pagi hari. 
Kebetulan saat itu turun hujan deras, ini membuat 
proses Instalasi Kabel Rumah (IKR) harus tertunda 
hingga hujan reda. Padahal waktu itu pelanggan 
harus berangkat ke kantornya. Si pelanggan akhirnya 
mengajukan izin terlambat ke kantornya. 

Tunggu punya tunggu, ternyata hujan baru reda pukul 
14.00. Seraya bercanda pelanggan berkata, “Saya 
sampai sudah izin tidak masuk kerja. Jadi, awas saja 
kalau jaringan ICONNET kurang memuaskan.” Setelah 
selesai dan dites, pelanggan tersebut ternyata 
sangat puas. Lebih dari itu, ia bahkan mengatakan 
akan merekomendasikan tetangga-tetangganya 
untuk berlangganan ICONNET. Hingga saat ini, banyak 
pelanggan baru ICONNET yang merupakan hasil 
rekomendasi dari pelanggan tersebut. 

Jadi, saat kita bekerja dengan total dan pelanggan 
puas, di situ ada kepuasan tersendiri bagi kita. 
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BANGGA MENJADI BAGIAN 
DARI SENYUM MEREKA

DIBANTU SUKARELA OLEH 
WARGA SETEMPAT

Hari ini pelanggan memiliki karakteristik 
yang menarik. Mereka lebih vokal dalam 

menyampaikan ketidakpuasan mereka melalui 
media sosial. Ini tentu menjadi tantangan besar. Bila 
kita tidak berhasil menjaga reputasi, hal tersebut 
bisa berpengaruh negatif terhadap brand image 
ICONNET. Untuk itu, sebagai Tim Aktivasi kami sangat 
perlu memahami hal tersebut dan mau beradaptasi 
sebagai upaya menjaga kepuasan pelanggan. Proses 
aktivasi dituntut untuk lebih cepat dalam merespons 
setiap kebutuhan pelanggan. 

Di masa pandemi ini kami juga tidak boleh 
menganggap remeh protokol kesehatan. Kami 
selalu melakukan pengawasan harian secara 
rutin, memastikan kelengkapan administrasi dan 
penerapan protokol kesehatan pada setiap proses 
aktivasi. 

Salah satu hal yang menjadi tantangan tersendiri 
ialah proses perizinan penarikan kabel internet 

kepada masyarakat setempat. Banyak prosedur 
izin yang harus dipenuhi. Di masa pandemi ini, lebih 
banyak lagi prosedur yang harus ditempuh. 

Namun, ada salah satu kisah yang menarik saat kami 
melakukan aktivasi di sebuah desa di kaki Gunung 
Merapi. Di desa tersebut bahkan belum terdapat 
jaringan internet atau sinyal telepon seluler. Di desa 
tersebut kami benar-benar disambut baik oleh 
masyarakat setempat. 

Waluyo Budiyanto
SPV Aktivasi Publik Jakarta, SBU 
Regional Jakarta dan Banten

Emha Fakhri Zakaria
PLT Supervisor Retail Marketing 
& Sales di SBU Regional Jawa 
Bagian Tengah ICON+

Hal ini dilakukan demi menjaga keselamatan. Dalam 
melakukan proses aktivasi, tim wajib membawa surat 
izin bekerja dari pemerintah, mengenakan masker, 
dan membawa perlengkapan lainnya.

Pernah suatu ketika tim kami melakukan proses 
aktivasi pada daerah yang belum memiliki akses 
internet. Satu-satunya akses internet hanya melalui 
operator seluler yang biayanya cukup mahal. 
Tentu ini menambah beban masyarakat di tengah 
pandemi melanda. Dengan berhasilnya melakukan 
aktivasi ICONNET di daerah tersebut, praktis akan 
meringankan beban masyarakat. Hal ini yang 
membuat kami turut bahagia dan juga bangga bisa 
menjadi bagian dari senyum mereka. Perasaan ini 
juga menambah motivasi kami untuk secara sigap 
melakukan aktivasi ICONNET.

Bahkan tidak sedikit warga yang dengan sukarela 
membantu pelaksanaan aktivasi. Tentu dengan 
tetap menerapkan protokol kesehatan dan SOP 
K3. Walhasil, proses penarikan jaringan bisa lebih 
cepat. Warga pun bisa menikmati akses internet dari 
layanan ICONNET. 

Kesediaan warga untuk turun membantu Tim 
Aktivasi itu berangkat dari kerinduan mereka untuk 
menikmati akses internet yang terjangkau dan dapat 
diandalkan. ICONNET berhasil menjawab kerinduan 
tersebut. 
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Electrinet Lifestyle

Listrik dan internet telah menjadi bagian tak 
terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. 

Perubahan pola gaya hidup ini melahirkan kebutuhan 
akan kualitas layanan internet yang andal serta 
kecukupan daya listrik dengan biaya terjangkau. 
Jawaban atas kebutuhan tersebut dihadirkan ICON+ 
bersama PT PLN (Persero) dengan meluncurkan 
promo Electrinet Lifestyle. 

Ajun Imanto, Manager Retail Solution ICON+ 
mengatakan, hadirnya Electrinet Lifestyle bertujuan 
untuk mendukung program pemerintah dalam 
meningkatkan penetrasi internet fixed broadband 
di Indonesia. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, 
pandemi harus dijadikan momentum untuk 
melakukan akselarasi transformasi digital. Seperti 
diketahui, penetrasi fixed broadband di Tanah Air 
masih sekitar 15 persen, cukup rendah dibandingkan 
dengan negara-negara lain di Asia. 

Electrinet Lifestyle menjadi jawaban bagi 
pelanggan yang membutuhkan kualitas 
internet yang andal dan penambahan daya 
listrik dengan biaya terjangkau.

Program yang diluncurkan pada Kamis, 1 Juli 2021 
ini, lanjut Ajun, juga bertujuan memenuhi kebutuhan 
listrik pelanggan yang meningkat selama pandemi. 
Menurut Ajun, di masa pandemi seperti saat ini, 
kebutuhan internet dan listrik menjadi kebutuhan 
vital bagi masyarakat, terutama yang menjalani Work 
from Home (WFH) maupun School from Home (SFH).

“Melalui program promo Electrinet Lifestyle ini, kami 
ingin menghadirkan kemudahan bagi masyarakat 
yang ingin mendapatkan akses sambungan internet 
fiber optic sekaligus kebutuhan penambahan daya 
listrik,” terang Ajun. 

Lebih jauh Ajun menjelaskan, dengan memanfaatkan 
surplus ketersediaan energi listrik sekaligus 
bertujuan memperkuat program transformasi 
yang tengah dilaksanakan PLN, Electrinet Lifestyle 
menjadi salah satu cara PLN dan ICON+ untuk terus 
berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada 
pelanggan. 

“PLN dan ICON+ berkomitmen menghadirkan solusi 
layanan kelistrikan dan internet fiber optic yang 
andal, terjangkau, dan tanpa batas,” terang Ajun.

LEBIH DEKAT 
DENGAN PELANGGAN
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Manfaat bagi Pelanggan

Ranidya Marieska Ayu Pratiwi, SPV Retail Solution 
ICON+ secara lebih rinci menjelaskan, program 
promo Electrinet Lifestyle berlangsung mulai 1 Juli 
hingga 30 September 2021 dan berlaku di seluruh 
wilayah di Indonesia. Promo ini dapat dinikmati oleh 
seluruh calon pelanggan ICONNET yang ter-cover 
jaringan dan melakukan proses pendaftaran hingga 
pembayaran melalui aplikasi PLN Mobile. 

Melalui promo ini, lanjut Ranidya, calon pelanggan 
akan memperoleh keuntungan berupa gratis biaya 
instalasi pemasangan ICONNET dari harga yang 
ditetapkan sebesar Rp250.000. Pelanggan yang 
telah melakukan pelunasan pasang baru ICONNET 
secara otomatis akan memperoleh voucher tambah 
daya berupa unique code. Kode unik ini nantinya akan 
muncul pada notifikasi di aplikasi PLN Mobile dan 
surat elektronik. 

“Voucher unique code ini dapat digunakan untuk 
permohonan tambah daya hanya di kanal pemasaran 
aplikasi PLN Mobile,” Terang Ranidya. 

Ranindya menambahkan, untuk tambah daya listrik, 
harga spesial diberikan kepada konsumen Tegangan 
Rendah 1 Phasa semua golongan tarif mulai daya 
2.200 VA hingga 11.000 VA, dengan hanya membayar 
sebesar Rp202.100. 

Lebih jauh Ranidya menjelaskan, guna memberikan 
pelayanan yang terbaik, ICON+ juga menghadirkan 
promo bagi pelanggan existing. Promo spesial ini 
diberikan kepada pelanggan yang berlangganan 
paket 5Mbps. Pelanggan yang ingin meng-upgrade 
paket 5Mbps menjadi 10Mbps akan diberikan harga 
spesial dengan harga berlangganan tetap 5Mbps 
untuk dua bulan pertama.

Layanan fixed broadband internet dan internet TV 
ICON+ ini memang memiliki paket layanan yang 
beragam. Paket layanan ICONNET yang ditawarkan 
mulai dari 10Mbps, 20Mbps, 50Mbps, hingga 
100Mbps. 

“Mulai dari Rp185 ribu, masyarakat dapat menikmati 
layanan internet 10Mbps tanpa batas. Bebas bagi 
seluruh keluarga menjelajah dunia maya sepanjang 
hari,” ucap Ranidya.  

Kami ingin menghadirkan 
kemudahan bagi masyarakat 
yang ingin mendapatkan akses 
sambungan internet fiber 
optic sekaligus kebutuhan 
penambahan daya listrik.

Voucher unique code ini dapat 
digunakan untuk permohonan 
tambah daya hanya di kanal 
pemasaran aplikasi PLN Mobile.

Ajun Imanto

Manager Retail Solution ICON+

Ranidya Marieska Ayu Pratiwi

SPV Retail Solution ICON+
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ICON+ terus berkomitmen dalam 
menerapkan prinsip penting pelaksanaan 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
(K3). Komitmen ini bahkan diganjar 
penghargaan dari Kementerian 
Ketenagakerjaan Indonesia.

Di tengah pandemi COVID-19, penegakan prinsip-
prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

menjadi satu bagian penting yang tidak pernah luput 
dari perhatian ICON+. Penerapan disiplin K3 ini juga 
menjadi komitmen bersama sehingga paradigma 
terhadap budaya K3 terus tertanam dalam diri para 
ICONers.

Menurut Arief Sujahtra, Manager HSE & Third Party 
Management ICON+, tidak ada yang lebih penting 
dari jiwa manusia, keselamatan dan kesehatan 
menjadi hal yang utama. “Untuk itu, seluruh ICONers 
harus bisa saling menjaga dan saling mengingatkan 
dalam penerapan disiplin budaya K3,” ujarnya.

Dalam mengimplementasikan budaya K3, kata 
Arief, ICON+ mengacu pada Sistem Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagai 
standar penerapan K3 di lingkungan perusahaan. 
Penerapan SMK3 tersebut dilaksanakan ICON+ 
melalui sejumlah kebijakan dan strategi sesuai 
standar ISO 45001:2018. 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

SEMAKIN 
WASPADA 
DI GELOMBANG
KEDUA

Setidaknya ada tiga aspek penting yang menjadi 
dasar dalam menyusun program-program K3, yakni 
Aspek People, Aspek Process, dan Aspek Tools. Dari 
sisi Aspek People, ICON+ telah menerapkan program 
budaya dalam membangkitkan awareness K3, di 
antaranya seperti Online Safety Talk, Online Safety 
Patrol, dan Learning Management. Program tersebut 
secara konsisten dijalankan di seluruh SBU Regional.

Sementara dari Aspek Process, ICON+ telah 
menerapkan standar Internasional ISO 45001:2018 
sebagai Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja. Sedangkan untuk Aspek Tools, 
ICON+ telah membangun sebuah Tool Aplikasi yang 
dapat me-monitoring kepatuhan Sistem Manajemen 
K3. 

Realtime Monitoring

Demi memastikan aspek K3 berjalan maksimal, 
seluruh upaya dilaksanakan secara terukur, 
terstruktur dan terintegrasi. Anggara Koswara, 
Supervisor HSE Policy & Enforcement ICON+, 
mengatakan, dalam upaya tersebut ICON+ 
menggunakan aplikasi HSE. Aplikasi ini menjadi 
alat bantu dalam proses monitoring pekerjaan 
secara online di lapangan, khususnya untuk bagian 
operasional seperti tim pembangunan, tim aktivasi, 
dan tim pemeliharaan.
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“Melalui aplikasi HSE ini monitoring bisa dilakukan 
secara realtime. Kemudian kita juga bisa 
memastikan tindakan preventive dengan melakukan 
Safety Briefing, Safety Patrol, dan kesiapan 
perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD). Tim K3 pusat 
juga akan meminta laporan kepatuhan 3 kali dalam 1 
hari,” terang Anggara.

Bagaimana pelaksanaan K3 semasa pandemi ini, 
terutama saat gelombang kedua pandemi datang 
dengan dampak yang lebih masif?

Anggara mengatakan, penerapan K3 menjadi aspek 
terpenting dalam pencegahan dan pelindungan diri 
ICONers di tengah situasi pandemi. Di tengah situasi 
ini, ICON+ juga menerapkan protokol kesehatan 
secara ketat sesuai dengan standar ISO 45005:2020.

“Penerapan protokol kesehatan secara ketat juga 
menjadi bagian dari standar monitoring yang kita 
lakukan karena kesehatan menjadi kunci penting 
keberlangsungan usaha. Melindungi kami untuk 
melindungi Anda, sehingga kami dan konsumen 
saling melindungi demi kesehatan bersama,” tutur 
Anggara.

ANGGARA KOSWARA
Supervisor HSE Policy & Enforcement ICON+

Penerapan protokol kesehatan 
secara ketat juga menjadi 
bagian dari standar monitoring 
yang kita lakukan karena 
kesehatan menjadi kunci penting 
keberlangsungan usaha.

Anggara menambahkan, ICON+ juga terus 
melakukan pendekatan secara persuasive kepada 
seluruh ICONers agar budaya keselamatan dan 
kesehatan kerja ini bisa tertanam kuat dan menjadi 
suatu kebutuhan dalam menjalan setiap pekerjaan. 
Dipaksa, terpaksa, bisa, terbiasa, lalu menjadi 
budaya.

Anggara berharap seluruh ICONers mulai dari 
top management, seluruh pegawai, maupun 
stakeholders lainnya bersama-sama menerapkan 
dan mengimplementasikan komitmen budaya K3 
demi tercapainya target Zero Accident.  
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Tahun ini Ibu kota Jakarta merayakan hari 
jadinya ke-494. Menjadi tahun kedua 
perayaan dalam situasi pandemi COVID-19.

Sejak tahun lalu hari jadi Daerah Khusus Ibu Kota 
Jakarta dirayakan secara virtual. Di tengah 

pandemi seperti ini kita tak bisa lagi menikmati 
kemeriahan ulang tahun Jakarta yang identik dengan 
pesta rakyat. 

Berbagai kemeriahan dan segala hal yang berkaitan 
dengan Jakarta seperti kuliner hingga budaya khas 
Ibu Kota ini menjadi hal yang dirindukan oleh warga. 
Kendati tak bisa lagi merasakan sensasi kemeriahan 
perayaan hari jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, 
Jakarta dan segala keindahannya tetap melekat di 
hati banyak orang. 

Hari jadi Jakarta tak lengkap rasanya tanpa 
Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair. 
Para warga, baik yang berasal dari Jakarta 
maupun dari berbagai daerah sekitarnya 
berbondong-bondong mengunjungi PRJ 
yang digelar JIExpo Kemayoran. PRJ 
menawarkan berbagai pameran multiproduk 
yang akan memanjakan mata pengunjung. 

Berbagai hiburan disuguhkan untuk 
memeriahkan pagelaran ulang tahun 
Jakarta. Di tempat ini kita bisa menyaksikan 
Parade Karnaval, Panggung Gambir Expo, 
Kontes Miss Jakarta Fair, Cosplay Contest, 
Barongsai Night, konser musik hingga pesta 
kembang api.

Jakarta
dan Segala Pesonanya

Pekan Raya Jakarta
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Kalau mampir ke Pekan Raya Jakarta, 
jangan lupa mencicipi kerak telor. Kerak Telor 
menjadi kudapan yang mudah ditemui di 
berbagai destinasi wisata di Jakarta. Kuliner 
khas Kota Jakarta ini terbuat dari beras 
ketan putih, telur ayam/bebek, ebi, bawang 
goreng, merah, kencur, jahe, merica, garam 
dan gula pasir. 

Sajian kuliner khas Kota Jakarta begitu 
beragam dan menggugah selera. Sebut saja 
dodol Betawi, asinan, soto Betawi, semur 
jengkol, nasi uduk, roti buaya, kue rangi, 
putu mayang, hingga kue talam. Cita rasa 
masakan Jakarta ini banyak dipengaruhi 
berbagai unsur budaya dari berbagai negara 
seperti Arab, India, Tionghoa, Belanda, 
Spanyol, hingga Portugis.

Berjalan sore hari atau sekadar duduk 
di bangku taman yang berada di Monas 
menjadi aktivitas yang dilakukan banyak 
masyarakat Jakarta. Monumen setinggi 
132 meter yang telah menjadi ikon DKI 
Jakarta memang menjadi salah satu 
destinasi wisata yang ramai dikunjungi. 

Kuliner Khas Betawi

Monas dan 
Destinasi Lainnya

Namun pesona wisata Jakarta tentu tak hanya 
Monas saja. Kita bisa mengunjungi hutan bakau di 
Taman Wisata Alam Angke, melihat laut di Ancol, 
menatap berbagai satwa di Kebun Binatang 
Ragunan atau menepi sejenak dari kesibukan 
pekerjaan dengan mendatangi pulau-pulau di 
Kepulauan Seribu. 

Boneka besar setinggi 2,5 meter yang 
rangkanya terbuat dari anyaman bambu ini 
merupakan bagian dari seni pertunjukan 
yang kerap ditampilkan dalam pesta rakyat 
masyarakat Jakarta. Dengan rambut kepala 
terbuat dari ijuk dan ditancapkan hiasan 
kembang kelapa, Ondel-ondel merupakan 
personifikasi sosok leluhur yang senantiasa 
menjaga anak dan cucunya dari bahaya.

Jakarta juga punya lantunan gambang 
kromong yang disertai dengan lawakan 
tanpa plot cerita. Dikenal sebagai lenong. 
Mengenai musik, Jakarta juga punya 
kesenian musik yang dikenal dengan 
Tanjidor. Pada mulanya Tanjidor dimainkan 
untuk menghibur para panjajah. Seni musik 
ini kini mulai jarang dtampilkan di berbagai 
acara.

Ondel-Ondel
hingga Lenong
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iNSIGHT14

Demi 
Masa Depan 
Bumi yang 
Lebih Baik

Gaya Hidup Berkelanjutan

Krisis iklim telah dirasakan penduduk bumi. 
Cuaca ekstrem yang menambah risiko 

banjir dan kekeringan merupakan dampak 
dari krisis iklim ini. Sebagai generasi yang kini 
hidup di bumi, kita dapat mengambil peran 
untuk melindungi sekaligus menciptakan 
lingkungan yang lebih sehat bagi kehidupan 
generasi selanjutnya. 

Masyarakat kota dapat berpartisipasi 
dalam memulihkan ekosistem bumi dengan 
cara melakukan gaya hidup berkelanjutan. 
Menurut UN Decade on Ecosystem 
Restoration setidaknya terdapat tiga 
gaya hidup yang perlu dilakukan untuk 
membantu memulihkan ekosistem bumi: 
Sustainable Shopping, Sustainable Home, 
dan Sustainable Commuting. 
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Sustainable 
Shopping

Sustainable 
Home

Sustainable
Commuting

Belanja terutama kebutuhan pokok menjadi 
kebutuhan yang tidak terelakkan. Namun 
dampaknya bagi lingkungan cukup besar. Dilansir 
dari greeneration.org, Indonesia menghasilkan 64 
juta ton sampah setiap tahun. 60 persen sampah 
ini merupakan sampah organik, sementara 15 
persennya merupakan sampah plastik.

Banyak tempat tinggal berkontribusi 
terhadap emisi CO2. Efek rumah kaca yang 
dihasilkan dari rumah mendukung terjadinya 
pemanasan global. Salah satu solusi untuk 
menciptakan lingkungan yang lebih baik 
dengan menerapkan sustainable home.

Rumah Berkelanjutan merupakan rumah 
ramah lingkungan. Sustainable home 
menekankan pentingnya hemat energi, 
namun tetap memberi kenyamanan bagi 
keluarga dan lingkungan. Menggunakan 
bahan-bahan daur ulang dan menggunakan 
sumber daya energi alternatif untuk 
kebutuhan energi di rumah. 

Gaya hidup berkelanjutan ini juga mendorong 
kita untuk menghasilkan sampah rumah 
tangga yang lebih sedikit. Kita bisa 
menyiasatinya dengan membuat makanan 
sesuai kebutuhan sehingga tidak menjadi 
sampah. Jangan lupa memisahkan sampah 
menjadi tiga bagian: sampah organik, 
sampah anorganik, dan sampah berbahaya 
atau beracun. 

Menurut laporan Air Quality Live Index (AQLI), 
kondisi udara di Indonesia tercatat terus 
memburuk sejak dua dekade terakhir. Saat ini 
Indonesia berada di peringkat ke-20 sebagai 
negara dengan kualitas udara terburuk di 
dunia. Sebanyak 91 persen penduduk Indonesia 
tinggal di wilayah dengan tingkat polusi udara 
melebihi batas aman yang ditetapkan oleh 
WHO.

Sustainable commuting sebagai bagian 
dari gaya hidup berkelanjutan mengajak 
kita untuk mengurangi polusi udara dengan 
mengurangi emisi kendaraan. Mengurangi 
pemakaian kendaraan pribadi kemudian beralih 
menggunakan transportasi umum dapat 
mengurangi polusi udara. 

Ada beberapa cara yang bisa lakukan untuk 
membantu bumi menjadi tempat tinggal 
yang lebih sehat, mulai dari memperbanyak 
berjalan kaki, menggunakan sepeda sebagai 
transportasi, memanfaatkan berbagai moda 
transportasi umum untuk aktivitas. 

Kita bisa menekan meningkatnya jumlah sampah 
plastik ini dengan menerapkan sustainable shopping. 
Cara ini bisa kita lakukan seperti berbelanja dari toko 
grosir zero-waste, membawa tas reusable ketika 
berbelanja, menggunakan tempat makan dan tumblr 
ketika membeli makanan/minuman dari restoran.
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PT PLN (Persero) dan ICON+ tak henti untuk 
terus melakukan inovasi dan improvement 

berkelanjutan guna memberikan layanan terbaik 
kepada masyarakat. Setelah resmi meluncurkan 
ICONNET, brand baru layanan fixed broadband 
internet Reliable, Affordable, dan Unlimited, pada 
akhir Mei lalu, PLN bersama ICON+ meluncurkan 
“Electrinet Lifestyle”.

Diluncurkan pada Kamis, 1 Juli 2021, Electrinet 
Lifestyle merupakan sinergi antara PLN dan 
ICON+ untuk memberikan manfaat optimal 
bagi masyarakat. Electrinet Lifestyle dihadirkan 
sebagai jawaban atas pola dan gaya hidup baru 
masyarakat, di mana listrik dan internet telah 
menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam 
kehidupan masyarakat. 

PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) kembali 
menorehkan prestasi, kali ini dari ajang BUMN 

Marketeers Award 2021, yang diselenggarakan 
secara virtual pada Rabu, 9 Juni 2021. Adapun 
penghargaan yang berhasil diraih oleh ICON+ yakni 
penghargaan Silver Winner untuk Kategori Anak 
Perusahaan “The Most Entrepreneurial SOE”.

PLN dan ICON+ Luncurkan
Electrinet Lifestyle

ICON+ Raih 
Penghargaan di BUMN 
Marketeers Award 
2021

Direktur Utama ICON+ Yuddy Wicaksono 
mengatakan, Electrinet Lifestyle merupakan 
komitmen ICON+ untuk memberikan layanan dan 
manfaat terbaik bagi pelanggan. Melalui program 
promo bundling ini, ICON+ berharap pelanggan 
dapat menikmati layanan internet berkualitas dan 
kecukupan daya listrik  dengan biaya terjangkau. 

Dalam kesempatan virtual tersebut, hadir Direktur 
Electricity and Wholesale Business ICON+ Ignatius 
Rendroyoko. Berkesempatan menjadi salah satu 
pengisi materi dalam sesi diskusi, Yoko memaparkan 
bagaimana ICON+ menghadirkan konektivitas 
sebagai pendukung utama transformasi di bidang 
utilitas, dalam hal ini ketenagalistrikan, mulai dari 
pembangkitan tenaga listrik hingga distribusi atau 
penyaluran.
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Guna membangun kebersamaan demi 
terwujudnya industri ketenagalistrikan 

Indonesia yang efisien, transparan, dan tangguh, 
Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) 
menggelar Smart Grid Webinar. Bertajuk “The 
Road Ahead for E-Mobility and Electric Vehicle”, 
webinar series ketiga ini dilaksanakan pada 30 
Juni 2021.

ICON+ dan  PLN (Persero) menerima kunjungan 
kerja dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) 

pada Senin, 14 Juni 2021, di kantor ICON+ Gandul, 
Cinere, Kota Depok. Anggota BSSN yang diwakili 
oleh empat anggotanya, disambut langsung 
oleh Plt. VP Infrastructure Services Puspa Indah 
Pasaribu, Manager Data Center Rosa Rosmala 
Sima Bangun, VP Electricity Aplication Operation 
& Maintenance Hermawan Asmoko, Manager 
Operation Support Readiness Christland P. 
Simatupang, Manager IT Infrastructure & Security 
Planning Agung Prabowo Hidayat, Engineer Testing 
& Acceptance Rahadian Cahya Saputra, Engineer 
IT Infrastrucutre Planning & Architecture Bhayu 
Herwahyudi, serta empat orang perwakilan dari PT 
PLN (Persero) yakni Ari Rahmat, Wisnu Cahyono, 
Yulian, dan M. Faiz Fanani. 

ICON+ Dukung 
Ekosistem 
Kendaraan Listrik 
di Tanah Air

ICON+ dan PLN 
Terima Kunjungan 
Kerja Badan Siber 
Sandi Negara

Direktur Electricity and Wholesale Bussines ICON+ 
Ignatius Rendroyoko yang menjadi salah satu 
pembicara dalam webinar tersebut mengatakan, 
PLN selaku perusahaan listrik negara menghadirkan 
infrastruktur EV Charging yang dikenal dengan 
SPKLU dan SPBKLU. Charge.IN, aplikasi rancangan 
ICON+ telah terkoneksi pada sejumlah SPKLU. 
Aplikasi rancangan ICON+ ini dihadirkan untuk 
memberi kemudahan bagi para pemilik kendaraan 
listrik.

Kedatangan BSSN di kantor ICON+ Gandul kali ini 
merupakan hasil inisiasi PT PLN (Persero) untuk 
menjalin kerja sama terkait assasment security 
yang berhubungan dengan produk ketenagalistrikan 
seperti P2PST, PLN Mobile, APKT, dan sejumlah 
produk lainnya. Adapun fokus utama dalam 
pertemuan tersebut ialah membahas perihal network 
system dan aplikasi ketenagalistrikan di ICON+, cyber 
security, serta sistem kerentanan keamanan untuk 
produk-produk ketenagalistrikan. 
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Dalam BUMN Flash News yang disiarkan melalui 
IG TV Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), ICONNET terpilih sebagai salah satu 
produk unggulan BUMN.  Dibawakan oleh Arya 
Sinulingga, Staf Khusus Menteri BUMN, BUMN 
Flash News memaparkan produk-produk unggulan 
BUMN dalam sepekan. 

Dalam Flash News tersebut, Arya memaparkan, 
layanan fixed broadband yang diluncurkan PLN dan 
ICON+ ini dipasang berbarengan dengan jaringan 
listrik PLN ke seluruh pelosok negeri sehingga 
bisa memberikan layanan yang andal, terjangkau, 
dan tanpa batas. Dengan luasnya jaringan milik 
PLN, ICONNET diyakini dapat bersaing dengan 
kompetitor di Indonesia. 

ICON+ kembali menunjukkan komitmennya 
dalam mendukung perkembangan pendidikan 

di Indonesia. Melalui SBU Regional Jawa Bagian 
Timur, ICON+ membangun kesepahaman bersama 
dengan SMKN 1 Turen, Malang. Hal ini ditandai 
dengan penandatanganan Memorandum of 
Understanding (MoU) oleh General Manager SBU 
Regional Jawa Bagian Timur ICON+ Agus Widya 
Santoso dan Kepala Sekolah SMKN 1 Turen, 
Jum’at (2/7).

ICONNET Terpilih sebagai 
Produk Unggulan BUMN

ICON+ Jalin Kerja Sama 
dengan SMKN 1 Turen 
Malang

Dalam nota kesepahaman tersebut terdapat 
enam poin penting yang disepakati. Antara lain, 
penyediaan jaringan internet, pembangunan lab 
fiber optic, pengembangan sumber daya manusia, 
praktek kerja lapangan (PKL), guru tamu, dan guru 
magang. Agus berharap kerja sama ini mampu 
meningkatkan kompetensi siswa SMKN 1 Turen, dan 
menjadi sekolah unggul dan berdaya saing di kancah 
nasional.
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Resensi Film

Ibu kota Jakarta yang pada Juni 2021 lalu genap berusia 494 tahun, masih menjadi magnet pesona bagi 
siapa saja. Termasuk bagi para filmmaker yang merekam Jakarta dalam sebuah karya sinema. Berikut 

sejumlah film pilihan tentang Jakarta yang bisa kita nikmati di ragam platform. 

Melihat Jakarta dalam Sinema

Ketika meluncur pada 2010 lalu, film karya Salman Aristo ini berhasil 
merebut perhatian banyak penikmat film. Apalagi film ini juga diperkuat 
oleh pemain-pemain berkelas seperti Reza Rahadian, Indra Birowo, Widi 
Mulia, Lukman Sardi, Ringgo Agus Rahman, Deddy Mahendra Desta, Adinia 
Wirasti, Asrul Dahlan, dan lainnya. Film ini dianggap berhasil mengangkat 
realita Jakarta kala Maghrib mulai turun. Ada enam segmen cerita yang 
saling terpaut di film ini, yakni Iman Cuma Ingin Nur, Adzan, Menunggu Aki, 
Jalan Pintas, Cerita Si Ivan, dan Ba’da. Film ini juga sempat melanglang ke 
berbagai festival film internasional. 

JAKARTA MAGHRIB (2010) TONTON DI: GOPLAY, VIDIO

“Jakarta adalah megapolitan yang unik ....” Itulah kalimat pembuka 
sekaligus penutup film berdurasi 10 menit ini. Mengangkat kisah mengenai 
banjir besar yang dialami Jakarta pada 2007, film pendek ini didedikasikan 
khusus untuk masyarakat Jakarta pada 2012. Saat itu muncul tren banjir 
besar lima tahunan di Jakarta. Film ini mengangkat kisah Enjeh, tokoh fiksi, 
dan keluarganya yang harus mengalami banjir. Alih-alih menjadikan banjir 
sebagai momentum untuk berkeluh kesah, Enjeh dan keluarganya justru 
menjadikan banjir sebagai sarana keriaan. Tentu saja, ini sejenis sarkasme. 
Meski berdurasi pendek, film ini berhasil menyabet sejumlah penghargaan 
di antaranya sebagai film terbaik dalam Melbourne Indonesia Film Festival 
dan South to South Film Festival. Kini film ini bisa disaksikan di channel 
Youtube sutradaranya, Andra Fembriarto.

Film ini bercerita mengenai remaja yang bercita-cita menjadi aktor di 
Jakarta. Berkali-kali audisi, justru kegagalan yang ia temui. Perjalanan 
hidup kemudian mempertemukannya pada Radit dan Pinkan. Perkenalan 
ini membuatnya terjebak dalam sisi hidup Jakarta yang tak baik-baik saja. 
Film ini disutradarai Ertanto Robby Soediskam dan dibintangi oleh Jefri 
Nichol, Wulan Guritno, Ganindra Bimo, Jajang C. Noer, Chicco Jerikho. Akibat 
pandemi yang masih terus berlangsung, pemutaran perdana film ini masih 
bersifat tentatif. 

TONTON DI: BIOSKOP (SEGERA)

TONTON DI: YOUTUBE (ANDRA FEMBRIARTO CHANNEL), KINERIA.COM

JAKARTA VS EVERYBODY (2021)

JAKARTA 2012 (2007)
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Sudah Tahu Promo 
Terbaru ICONNET?
PLN dan ICON+ meluncurkan Electrinet Lifestyle pada 
1 Juli 2021. Promo bundling untuk bisa menikmati 
layanan internet berkualitas dan kecukupan daya 
listrik dengan biaya terjangkau.

 “Wah ada promo baru nih 
dari ICONNET. Apa aja ya 

untungnya?”

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

Gratis Biaya Instalasi

Harga Spesial Tambah Daya

Upgrade Paket ICONNET

Dengan mengajukan 
pemasangan baru hingga 
pembayaran melalui PLN 
Mobile, pelanggan bebas biaya 
instalasi sebesar Rp250 ribu. 

Pelanggan yang ingin tambah daya 
mulai daya 2.200 VA hingga 11.000 VA, 
cukup membayar Rp202.100. Pelanggan yang ingin upgrade paket 

5Mbps ke 10Mbps juga dapat promo. 
Bayar paket 10 Mbps seharga 5Mbps 
selama dua bulan pertama.

https://iconnet.id/

Karena WFH jadi butuh 
tambah daya nih. Manfaatin 

promo dari ICONNET ah


