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SIAP BERSAING 
DI CULTURE FESTIVAL

PLN GROUP
BANGGA MENJADI 

BAGIAN BUMN
BAHAYA CANDU
BERITA NEGATIF

SEMAKIN TEGUH 
MENGIBARKAN 
SIKAP TERBAIK

1 TAHUN

D A T A  &  A N G K A

Easy to 
Attendance

ICON+ menghadirkan solusi 
aplikasi absensi yang dilengkapi 

dengan ragam fitur optimal. 
Menjadi sebuah one stop services 
application untuk kebutuhan 
administrasi perusahaan.

Berikut sejumlah keunggulan iOffice Plus:

Validasi wilayah tempat presensi 
dilakukan. Bisa juga dilakukan 
pengecekan di mana anggota tim 
berada dalam kondisi real-time.

Zone (office) management

Aplikasi ini juga dilengkapi fitur face 
detection.

Face detection

iOffice Plus dilengkapi user interface 
(UI) yang menarik page per page-nya. 

User interface yang menarik

iOffice Plus bisa terintegrasi dengan 
aplikasi kepegawaian lainnya seperti 
untuk keperluan cuti, izin, rekapitulasi 
kehadiran, dan lainnya. Aplikasi ini juga 
memungkinkan untuk diintegrasikan 
ke dalam SAP ESS dan IBC.

Terintegrasi



Bila diharuskan memilih mana di antara keenam nilai AKHLAK yang 
paling luhur sifatnya, kita mungkin akan sulit menentukan pilihan. 

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Keenam 
nilai ini, dan juga turunan dari nilai-nilai tersebut, terasa luhur dan penting 
untuk dimiliki dan diamalkan oleh siapa pun. 

Nilai-nilai tersebut, menurut hemat kami, tidak hanya penting dan perlu 
diimplementasikan oleh insan-insan BUMN, tetapi juga bagi siapa pun: 
para pekerja di sektor swasta, pelaku wirausaha, anak-anak muda, para 
pelajar dan mahasiswa, siapa saja.

Mengutip apa yang disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Erick Thohir, pada akhirnya apa yang penting untuk dikenang 
dari seseorang adalah reputasinya, namanya, entah itu baik atau buruk. 
Dengan mengimplementasikan nilai-nilai AKHLAK tersebut, diharapkan 
nama dan reputasi yang terbentuk dari diri seseorang (atau juga dari 
sebuah korporasi) akan menjadi baik.

Di situlah peran pentingnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai terbaik tersebut, maka dengan sendirinya reputasi 
akan menjadi lebih baik. Bila reputasi terbukti baik, maka kehidupan sudah semestinya menjadi lebih baik pula. 

Dalam konteks perusahaan, bila seluruh elemen perusahaan tersebut mampu berjalan di atas nilai-nilai amanah, 
kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, tentulah berarti perusahaan tersebut memiliki kinerja, 
produktivitas, dan iklim yang baik. Pada gilirannya perusahaan tersebut akan memiliki reputasi yang baik pula. 

Demikian pula halnya dalam konteks yang lebih sederhana. Keluarga, misalnya. Bila seluruh anggota keluarga mau 
dan mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam AKHLAK, bisa terbayang betapa keluarga tersebut 
akan menjadi keluarga yang membahagiakan. 

 Adalah menggetarkan ketika momentum perayaan satu tahun AKHLAK, tema yang dipilih secara nasional adalah 
“AKHLAK Bagiku & Keluargaku”. Dengan tema ini, AKHLAK tidak lagi hanya menjadi milik BUMN, tetapi juga milik 
seluruh bangsa. 
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Implementasi AKHLAK memperkuat perilaku positif ICONers. 

Semakin konsisten dalam berkolaborasi, proaktif,  dan respons 

cepat terhadap pelanggan.

PIJAKAN TERBAIK
BUDAYA POSITIF

1 Tahun AKHLAK

Penerapan core values AKHLAK sebagai pijakan 
bagi seluruh insan BUMN untuk melangkah dan 

berkarya bagi Indonesia resmi berusia 1 tahun. Sejak 
diluncurkan dan diimplementasikan pada 1 Juli 
2020 lalu, AKHLAK telah memberi warna tersendiri 
bagi BUMN dan anak-anak perusahaannya. Refleksi 
1 Tahun AKHLAK menjadi momentum penguatan 
budaya AKHLAK di dalam perusahaan. 

Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini dalam 
perayaan 1 Tahun AKHLAK yang digelar secara 
virtual pada Kamis, 29 Juli 2021, mengungkapkan 
rasa terima kasih kepada seluruh PLNers yang telah 
melakukan internalisasi AKHLAK dengan semangat 
tinggi. Apresiasi setinggi-tingginya diberikan pada 
PLNers yang terus mencari cara baru dan kreatif 
dalam menginternalisasikan AKHLAK. 

“Ada 200 program internalisasi budaya AKHLAK 
yang dirumuskan ke dalam Program PLN1, PLN2, 
dan PLN3. Program-program ini telah dilaksanakan 
dan memberi berdampak pada kinerja perusahaan,” 
ucap Zulkifli.

Ada 200 program 
internalisasi budaya AKHLAK 
yang dirumuskan ke dalam 
Program PLN1, PLN2, dan 
PLN3. Program-program 
ini telah dilaksanakan dan 
memberi berdampak pada 
kinerja perusahaan.

Zulkifli Zaini

Direktur Utama PT PLN (Persero)
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Zulkifli menambahkan, setiap transformasi pasti 
dimulai dari transformasi personal pemimpinnya. 
Mengutip kalimat Napoleon Bonaparte, “If you build 
an army of 100 lions and their leader is a dog, in any 
fight, the lions will die like a dog. But if you build an 
army of 100 dogs and their leader is a lion, all dogs 
will fight like a lion.” 

Oleh karena itu Zulkifli berharap kepada seluruh 
SEVP, EVP, VP, GM, dan Direksi anak perusahaan yang 
bertugas dan bertanggung jawab sebagai Rangers 
Master untuk dapat merumuskan program budaya, 
membentuk Rangers Network, dan memotivasi 
seluruh insan di dalam perusahaan. 

“Rangers Master harus menjadi role model AKHLAK 
bagi seluruh insan perusahaan yang dipimpinnya,” 
terang Zulkifli.

Program Internalisasi AKHLAK

Manager Transformation Culture & Knowledge 
Managemet, Divisi Change Management Office 
ICON+ Ema Retnawati menjelaskan, internalisasi 
AKHLAK di PLN Group ditetapkan melalui setting 
tone from the top. Dengan arahan ini, internalisasi 
AKHLAK dimulai dari Rangers Master (jajaran 
Direksi), Rangers Leader (Vice President, General 
Manager, Kepala Satuan, Corporate Secretary), dan 
Rangers. 

Rangers Master dan Rangers Leader harus menjadi 
role model, panutan bagi seluruh ICONers dalam 
menerapkan value AKHLAK di dalam bekerja. 
Sementara Rangers berperan sebagai katalis 
dalam mempercepat internalisasi AKHLAK dengan 
menunjukkan contoh nyata internalisasi AKHLAK 
dalam kehidupan pekerjaan sehari hari.

“Dengan metode setting tone from the top dan 
keterlibatan seluruh Rangers Network, maka akan 
mempercepat internalisasi AKHLAK pada seluruh 
pegawai,” jelas Ema.

Adapun program internalisasi AKHLAK seperti 
yang telah disinggung Direktur Utama PLN Zulkifli 
Zaini adalah Share Your Knowledge (SYK-PLN1), 
Collaborate 2 Cellebrate (C2C- PLN2), dan Always Be 
Helping Our Customers (AlbeH3ro-PLN3).

Program PLN1 dirancang dengan tujuan 
terbentuknya Governance, Risk & Compliance 
Culture (GRC) di dalam perusahaan. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, ICON+ mengimplementasikan 
berbagai program seperti sharing informasi oleh 
BOD-1 yang dilakukan setiap hari. Value Deployment 
Program (VDP) penguatan GRC melalui Media Value 
Deployment yang digelar setiap minggu menjadi cara 
lain ICON+ untuk menginternalisasikan AKHLAK di 
dalam perusahaan. 

“ICON+ juga mengadakan program Knowledge 
Sharing yang dilakukan oleh seluruh pegawai secara 
bergantian. Program PLN1 lainnya adalah Coffee 
Morning with BOD,” jelas Ema.

Dengan metode setting 
tone from the top dan 
keterlibatan seluruh 
Rangers Network, maka 
akan mempercepat 
internalisasi AKHLAK pada 
seluruh pegawai.

Ema Retnawati

Manager Transformation Culture & 
Knowledge Managemet, Divisi Change 
Management Office ICON+
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Lebih jauh Ema menjelaskan, pada program PLN2, 
tujuan yang hendak dicapai perusahaan adalah 
Collaboration and Mutual Trust Culture. Sementara 
untuk program PLN3 yang ditekankan adalah 
tercapainya Services Culture yang bertujuan untuk 
improvement customers experience.

Setelah satu tahun diimplementasikan di dalam 
perusahaan, dampak positif penerapan AKHLAK 
telah terasa di ICON+. Menurut Ema, berdasarkan 
survei pelaksanaan program budaya AKHLAK, 
perilaku dominan yang muncul dalam diri ICONers 
seperti semakin meningkatnya kesadaran akan tata 
kelola perusahaan dan pengelolaan risiko yang baik, 
konsisten memenuhi komitmen untuk bekerja sama, 
proaktif dan cepat tanggap terhadap kebutuhan 
pelanggan. 

Fondasi Nilai Diri dan Keluarga

“AKHLAK, Bagiku dan Keluargaku” merupakan tema 
yang diusung dalam perayaan satu tahun AKHLAK. 
Tata nilai inti yang merupakan akronim dari Amanah, 
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif 
ini diharapkan tak hanya memberi dampak positif 
bagi insan BUMN dalam bekerja, tetapi juga dalam 
kehidupan berkeluarga. 

 Officer Culture, Bidang Transformation Culture & 
Knowledge Management, Divisi Change Management 
Office ICON+ Inna Mardiyaningsih mengatakan, saat 
seseorang telah mampu menerapkan AKHLAK tanpa 
paksaan, tanpa beban, dan tak merasa berat, maka 
ia telah menjiwai nilai-nilai ini. Nilai-nilai yang telah 
melekat dalam diri ICONers akan terbawa dalam 
interaksi kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam 
pekerjaan, namun juga dalam berkeluarga. 

“Dengan demikian nilai Amanah, Kompeten, 
Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif telah 
ditularkan ICONers kepada keluarganya,” jelas Inna.

Inna mencontohkan, dengan memiliki nilai Amanah, 
setiap anggota keluarga akan menjadi pribadi 
yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. 
Keharmonisan dalam rumah tangga pun semakin 
baik dengan kolaborasi, sikap untuk mau bekerja 
sama. Yang tak kalah penting, akan muncul sikap 
untuk mudah menyesuaikan diri dengan keadaan 
dengan selalu meningkatkan kemampuan. 

“Kami berharap ICONers mengimplementasikan 
AKHLAK baik dalam pekerjaan maupun kehidupan 
sehingga dapat mendorong kinerja perusahaan,” 
harap Inna. 

Kami berharap ICONers 
mengimplementasikan 
AKHLAK baik dalam pekerjaan 
maupun kehidupan sehingga 
dapat mendorong kinerja 
perusahaan.

Inna Mardiyaningsih

Officer Culture, Bidang Transformation 
Culture & Knowledge Management, Divisi 
Change Management Office ICON+
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SIAP BERSAING  
DI CULTURE FESTIVAL 
PLN GROUP

Rangers AKHLAK

Sebagai perayaan 1 Tahun AKHLAK sekaligus 
langkah penguatan budaya perusahaan, 

PT PLN (Persero) menggelar Culture Festival 
PLN Group. Apresiasi ini diperuntukan bagi 
seluruh Divisi, Unit, dan Anak Perusahaan atas 
keberhasilan mengimplementasikan budaya di 
dalam perusahaan. Dalam ajang ini ICON+ diwakili 
tiga Rangers Terbaik. Simak bagaimana para 
Rangers ini mengawal penerapan AKHLAK dan 
kesan mewakili ICON+ di Culture Festival PLN 
Group.

iCONERS6



Ceceng Muhaimin
Manager Bidang Operasi 
Pemeliharaan & Aset SBU Regional 
Sumatera Bagian Utara ICON+

Handy Setiandi
PLT Supervisor Pemeliharaan, 
Bidang Operasi Pemeliharaan & Aset 
SBU Regional Sumatera Bagian Selatan 
ICON+

Tantangan untuk 
Menjadikan ICON+ Juara

“Program unggulan yang saya jalankan sebagai 
Rangers adalah Collaborate 2 Celebrate (C2C-
PLN2) dengan nama program SCM (Supply Chain 
Management). Program SCM ini merupakan program 
unggulan SBU Regional Sumbagsel yang bertujuan 
meningkatkan kepercayaan, kerja sama, sekaligus 
mengintegrasikan proses sistem sehingga dapat 
meningkatkan kemudahan kerja sama kepada mitra 
supply chain.

Tugas pertama saya adalah menyampaikan program 
(C2C-PLN2) kepada Rangers Leader dan meminta 
seluruh tim untuk melakukan Focus Group Discussion 
(FGD). FGD ini dilakukan untuk memutuskan program 
budaya yang akan dilaksanakan. Dalam FGD tersebut 
saya menyampaikan, agar program budaya yang 
dilaksanakan dikaitkan dengan KPI sehingga tidak 
hanya berdampak pada perubahan perilaku, tetapi 
juga berdampak pada pencapaian KPI.

Setiap Jumat SBU Sumbagsel mengadakan VDP 
dan Knowledge Sharing. Pertemuan mingguan 
ini guna me-review hasil minggu sebelumnya 
dan merencanakan minggu berikutnya. Kepada 
ICONers saya mengajak untuk terus berinovasi dan 
melakukan pengukuran dalam bekerja karena dengan 
proses yang baik, insyalllah akan menuai hasil yang 
baik juga. 

Terima kasih kepada ICON+ atas kepercayaan yang 
diberikan untuk mewakili perusahaan pada ajang 
Festival Budaya PLN Group. Kepercayaan ini menjadi 
tantangan bagi saya untuk membawa ICON+ menjadi 
juara.”

Pengawal Program 
AKHLAK di ICON+

“Tentunya senang dan bersyukur kepada Allah SWT 
karena diberikan kepercayaan untuk mengawal 
program budaya AKHLAK di ICON+. Terpilih untuk 
mewakili ICON+ tentu menjadi beban berat karena 
harus memastikan pelaksanaan dan implementasi 
budaya AKHLAK di unit atau bidang masing-masing 
dan harus menjadi juara di ajang festival budaya 
yang dilaksanakan oleh holding.

Sebagai Rangers tugas kami adalah mengawal 
program Share Your Knowledge (SYK-PLN1), 
Collaborate 2 Celebrate (C2C-PLN2), dan Always Be 
Helping Our Customer (AlbeH3ro-PLN3) agar dapat 
berjalan dan terimplementasikan dengan baik di 
masing-masing unit atau bidang. 

Agar seluruh program ini bisa berjalan dan 
terimplementasikan, selaku Rangers, ada banyak hal 
yang mesti dilakukan, seperti melakukan monitoring 
pengisian survei perilaku program budaya oleh 
seluruh pegawai. Menjadi inisiator penyusunan 
Start, Stop, Continues (SSC), memandu dan menjadi 
pemateri VDP bertema AKHLAK, menjadi role model 
bagi ICONers, serta mengikuti program SAMOSIR 
(Saturday Morning Menyisir) di SBU Sumbagut.

Untuk ICONers, selalu ingat 18 Perilaku AKHLAK. 
Implementasikan perilaku ini di unit, bidang, sampai 
ke lingkungan keluarga.”

iCONERS 7



 iOffice Plus

Perubahan pola kerja yang dilakukan perusahaan 
dengan tidak lagi menerapkan aturan seluruh 

pegawai bekerja dari kantor meningkatkan 
kebutuhan akan aplikasi absensi. Mesin absensi 
konvensional sebagai penanda jam masuk dan 
pulang kantor dirasa tidak lagi dapat memenuhi 
kebutuhan absensi jarak jauh. Sistem manajemen 
absensi berbasis smartphone menjadi solusi 
pengelolaan data kehadiran pagawai. Seperti yang 
diterapkan oleh ICON+. 

VP Digital Service & Research ICON+ Hendra Yusnadi 
mengatakan, diterapkan selama hampir dua tahun, 
iAbsen+, aplikasi rancangan ICON+ ini digunakan 
untuk mengambil data jam masuk dan jam pulang 
kerja serta absensi kegiatan VDP. Data ini kemudian 
diolah melalui aplikasi web back office. Sementara 
untuk proses administrasi pegawai seperti cuti, izin 
atau koreksi absensi diakomodir melalui aplikasi 
berbeda, yaitu SAP ESS. 

“Kemudian lahir gagasan untuk mengintegrasikan 
aplikasi iAbsen+ dengan aplikasi kepegawaian. 
Melalui integrasi ini akan memudahkan ICONers 
untuk absensi, izin, cuti, koreksi, dan kebutuhan 
lainnya dalam satu aplikasi berbasis smartphone 
yaitu iOffice Plus,” terang Hendra. 

iOffice Plus hadir untuk memenuhi 
sistem administrasi kepegawaian. 
Dapat digunakan untuk absensi, 
koreksi absensi, pengajuan cuti, 
hingga rekapitulasi kehadiran.

One Stop 
Services 
Application

Lebih jauh Hendra menerangkan, pengembangan 
iOffice Plus dilakukan melalui proses diskusi dengan 
Divisi Human Capital Management Bidang HR 
Services, serta memperoleh masukan dari Digital 
Business & Solution berdasarkan hasil survei pasar.
Tahap berikutnya, tim ICON+ membuat perencanaan 
dengan menentukan Minimum Viable Product dan 
membuat mock up aplikasi, hingga menentukan 
menu-menu yang disepakati. 

Kemudian lahir gagasan untuk 
mengintegrasikan aplikasi 
iAbsen+ dengan aplikasi 
kepegawaian dalam satu 
aplikasi berbasis smartphone 
yaitu iOffice Plus.

Hendra Yusnadi

VP Digital Service & Research ICON+
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Setelah melalui proses yang cukup panjang, iOffice 
Plus kini telah digunakan di ICON+. Sesuai harapan, 
iOffice Plus hadir lebih lengkap dari aplikasi iAbsen+. 
Sebagai total solusi kepegawaian, iOffice Plus dapat 
mengakomodir kebutuhan administratif terkait 
kepegawaian, mulai dari absensi pegawai, pengajuan 
cuti, koreksi, pengajuan izin, hingga rekapitulasi 
kehadiran.

Ragam Fitur yang Memudahkan

Mengenai cara pemakaian iOffice Plus dijelaskan 
secara detail oleh Dhika Pratara, Manager Bidang 
Digital Developer ICON+. Dhika mengatakan, cara 
menggunakan aplikasi iOffice Plus tak berbeda 
dengan aplikasi iAbsen+. Pegawai diminta memilih 
terlebih dahulu apakah melakukan absensi dari 
rumah atau kantor. 

Bagi ICONers yang bekerja dari rumah, bisa 
menekan tombol WFH. Sementara ICONers yang 
bekerja di kantor, bisa menekan tombol WFO. Tahap 
selanjutnya adalah melakukan swafoto (selfie). 
Dilengkapi dengan fitur face detection, iOffice Plus 
sangat memudahkan untuk mengambil gambar. 
Setelah selesai tinggal tekan tombol submit. 

“Jika memilih WFO, maka sistem akan melakukan 
validasi apakah pegawai berada pada radius 
yang telah didaftarkan. Jika berada di luar radius 
yang diizinkan, maka absensi WFO tidak dapat 
digunakan,” terang Dhika. 

Terkait koreksi absensi, lanjut Dhika, pegawai dapat 
mengajukan koreksi absensi melalui aplikasi ini. 
Caranya dengan menyampaikan koreksi atas data 
absensi kepada atasan. Kemudian atasan yang 
memiliki kewenangan memutuskan untuk approve 
atau reject terhadap koreksi yang telah diusulkan.

Lebih jauh Dhika menjelaskan, sebagai total solusi 
kepegawaian, iOffice Plus dilengkapi dengan 
berbagai macam fitur, seperti, Presence with Face 
Detection, Team Work, Zone (Office) Management, 
Schedule Management (Support Shift Schedule), 
Activity Reporting, Approval Management, Leave 
Management, Holiday Calendar, hingga Integerasi 
dengan SAP ESS dan IBC. 

Pada fitur My Team, misalnya, setiap anggota 
dapat melihat aktivitas tim baik laporan kegiatan, 
jadwal absensi, hingga posisi ICONers dalam maps. 
Pengelompokan dalam fitur ini disusun secara 
berjenjang. Direktorat dapat memonitor seluruh divisi 
di bawahnya. Divisi dapat memonitor bidang, dan 
bidang bisa memonitor subbidang. 

“Dengan fitur My Team ini diharapkan dapat 
meningkatkan kekompakan dan saling mengingatkan 
antar sesama anggota tim,” jelas Dhika.

Dhika optimistis aplikasi rancangan ICON+ ini 
memiliki banyak kelebihan dibandingkan aplikasi 
absensi pada umumnya. Aplikasi absensi umumnya 
berfungsi mengambil data jam masuk dan jam 
pulang saja sehingga pegawai kurang mendapat 
manfaat dari aplikasi yang ada. Sementara iOffice 
Plus dapat memproses data secara realtime yang 
dapat dilihat pada dashboard yang bersifat personal 
di telepon genggam masing-masing. 

Dengan segala kelebihannya, Dhika meyakini aplikasi 
ini dapat bersaing di pasaran. “Harapannya, iOffice 
Plus bisa menjadi One Stop Solution Application 
untuk fungsi Administrasi Kepegawaian Korporat dan 
menjadi sumber revenue baru bagi ICON+,” harap 
Dhika. 

Harapannya, iOffice Plus 
bisa menjadi One Stop 
Solution Application 
untuk fungsi Administrasi 
Kepegawaian Korporat.

Dhika Pratara

Manager Bidang Digital Developer,

Divisi Digital Service & Research 

ICON+
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Email dari Menteri BUMN

BANGGA MENJADI 
BAGIAN BUMN

Anggoro Putro 
Manager Kantor
Perwakilan Aceh

Muhammad Anhall 
Manager Kantor 
Perwakilan Jember

Ridwan 
Basdiwarman 
Manager Kantor 
Perwakilan Batam

Rino Aulia
Manager Kantor 
Perwakilan 
Riau & Kepulauan Riau

Hendri Hariadi 
Plt Manager Kantor 
Perwakilan Sumatera 
Barat

Rinto Hariwijaya 
Manager Kantor 
Perwakilan Bangka 
Belitung

Yohanes Desmon 
Rendy Pratama  
Manager Kantor 
Perwakilan Bengkulu

Eko Candra Sasmito 
Manager Kantor 
Perwakilan Malang

“Email dari Menteri BUMN memberi 
rasa perhatian kepada seluruh 
insan BUMN. Sebagai insan BUMN, 
saya akan terus mendukung 
program kerja BUMN, tentunya yang 
selaras dengan nilai AKHLAK.”

“Merasa terhormat menjadi terpilih 
dan menjadi tambahan motivasi 
pribadi untuk terus semangat 
bekerja dengan niat Ibadah dan ber-
AKHLAK serta saling mengingatkan 
pribadi dan sekitar untuk tertib 
protokol kesehatan.”

“Dalam kondisi pandemi seperti ini, 
disapa oleh Menteri BUMN Bapak 
Erick Thohir merupakan sapaan yang 
luar biasa. Menjadi penyemangat 
dalam bekerja dengan menjalankan 
value AKHLAK.” 

“Pesan yang disampaikan Pak 
Erick mendefinisikan komunikasi 
organisasi kepada semua insan 
dalam lingkungan BUMN termasuk 
ICONers untuk menyelaraskan 
informasi Visi dan Misi Beliau dan 
merangkul untuk bersama-sama 
menerapkan budaya AKHLAK.” 

“Mendapat email dari Menteri BUMN 
merupakan suatu yang sangat 
menyentuh bagi kita semua. Semua 
yang bekerja level atas hingga paling 
bawah memiliki semangat sama 
dalam pencapaian yang maksimal 
untuk kemajuan bangsa.”

“Cukup terkejut karena baru kali 
ini ada seorang Menteri yang 
mengirimkan email langsung kepada 
staf BUMN. Terlebih email tersebut 
menyampaikan bahwa setiap insan 
BUMN diakui sebagai satu keluarga 
dengan misi dan nilai-nilai yang 
sama.”

“Bangga rasanya menjadi bagian 
dari keluarga BUMN, membuat 
semangat dan sadar untuk 
melakukan yang terbaik untuk negeri 
ini melalui ICON+. Bangkit dan 
bertransformasi, menjadi lebih kuat, 
lebih baik, untuk Indonesia.”

“Pesan tertulis beliau melalui email 
sangat memotivasi dan membuat 
saya secara pribadi merasa sangat 
bangga menjadi bagian dari keluarga 
BUMN dan berusaha berkarya lebih 
baik lagi melalui inovasi untuk 
meningkatkan produktivitas.”
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Ardhika Hadisaputra
Manager Kantor 
Perwakilan 
Kalimantan Selatan

Datwillyana 
Noviarno 
Manager Kantor 
Perwakilan 
DI Yogyakarta

Andik Haryono
Manager Kantor 
Perwakilan Nusa 
Tenggara Barat

Adi Cahyadi
 Manager Kantor 
Perwakilan 
Tasikmalaya

Indarto Adiguno  
Manager Kantor 
Perwakilan Purwokerto

Erwin Pauang 
Pongmasakke 
Manager Kantor 
Perwakilan 
Kalimantan Tengah

Muhammad Idrus 
Plt Manager Kantor 
Perwakilan Papua & 
Papua Barat

Paniel Fernando 
Silitonga
Manager Kantor 
Perwakilan 
Kalimantan Barat

Fargun Gumilar 
Manager Kantor 
Perwakilan Palu, 
Kendari Dan Mamuju

Fatchu Rohman 
Wachid 
Manager Kantor 
Perwakilan Madiun

Rahmat  Dg Lallo
Plt Manager Kantor 
Perwakilan Maluku 
& Maluku Utara

“Serasa tidak percaya disapa oleh 
Menteri BUMN Erick Thohir lewat 
email. Beliau mengingatkan dan 
menggerakkan kita untuk mengubah 
perilaku dalam bekerja dan menjaga 
kesehatan, karena cara-cara lama 
tidak cukup untuk menghadapi 
pandemi dan krisis.” 

“Menjadi yang pertama dalam 
sejarah Menteri BUMN menyapa 
seluruh insan BUMN. Tentunya 
menjadi motivasi untuk bekerja lebih 
keras dan cerdas untuk keberhasilan 
BUMN dan Bangsa Indonesia.” 

“Kami sangat bergembira dan 
antusias atas motivasi berupa visi 
dan misi yang sama yaitu AKHLAK. 
Doa kami untuk negeri tercinta, 
semoga Indonesia Maju, Indonesia 
Kuat, Indonesia Bisa.”

“Suatu kehormatan dan pengalaman 
pertama bagi saya mendapat 
sapaan dari Bapak Erick Thohir, 
orang nomor satu di Kementerian 
BUMN. Merasa senang dan bangga 
telah menjadi bagian dari keluarga 
besar Kementerian BUMN.”

“Melalui email tersebut, Pak Erick 
menunjukkan sikap pemimpin yang 
mengayomi dan peduli terhadap 
seluruh insan BUMN. Kepeduliannya 
ditunjukkan dengan mengingatkan 
untuk tetap mengutamakan 
kesehatan selama bertugas.” 

“Terima kasih, Pak Erick Thohir atas 
insight-nya dan memberi kami 
motivasi secara langsung sehingga 
kami tetap semangat untuk 
menghasilkan karya-karya terbaik 
untuk Indonesia.”

“Sangat kagum dan terharu 
terhadap Pak Erick. Di sela 
kesibukannya masih menyempatkan 
waktu untuk menyapa dan memberi 
semangat kepada karyawan BUMN. 
Baru kali ini saya merasa bahwa 
saya bagian dari keluarga BUMN.” 

“Kesan tersendiri mendapat email 
langsung dari Menteri BUMN Bapak 
Erick Thohir. Komunikasi yang 
sederhana namun memiliki makna 
mendalam dan motivasi bagi insan 
BUMN untuk memberi kontribusi 
yang terbaik.” 

“Sangat mengapresiasi, seorang top 
leader masih mau menyapa hingga 
ke level bawah, bahkan mungkin 
sangat bawah di keluarga besar 
BUMN. Butuh akhlak yang cukup 
mau merendahkan hati bagi seorang 
atasan untuk menyapa hingga level 
bawah.”

“Terkejut, terharu, dan 
terpacu. Seorang anak kampung 
yang bekerja di anak perusahaan 
PLN ditegaskan sebagai bagian 
dari keluarga besar BUMN 
yang disatukan oleh visi dan misi 
yang sama.” 

“Apresiasi yang setinggi-tingginya 
kepada Bapak Erick Thohir yang mau 
menyapa langsung ke karyawan 
walaupun hanya lewat email. 
Sebagai karyawan kami merasa 
bangga.”
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Agar terhindar dari paparan virus 
Corona, nikmati beragam destinasi 
wisata Indonesia secara virtual.

Kita tentu merindukan dapat berlibur ke 
tempat jauh, destinasi wisata yang belum 

sempat dijelajahi, dengan leluasa seperti 
sebelum pandemi COVID-19. Di tengah 
kebijakan pembatasan yang dikeluarkan 
pemerintah guna menekan laju penyebaran 
virus Corona, tentu tak mudah memenuhi 
harapan ini. 

Wisata virtual (virtual tourism) hadir sebagai 
alternatif yang membantu kita meredakan 
dahaga liburan. Sejumlah penyedia wisata 
virtual bahkan menghadirkan pemandu yang 
memberikan beragam informasi sehingga 
layaknya wisata konvensional. Dengan 
menggunakan gawai dan jaringan internet, 
menikmati pesona keindahan Indonesia bisa 
dilakukan dari rumah saja. 

Sebagai warisan budaya yang telah menjadi 
landmark bagi Indonesia, Candi  Borobudur 
termasuk dalam destinasi super prioritas 
Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun gencar 
mempromosikan kawasan Borobudur beserta 
hasil kerajinan tangan masyarakat setempat. 

Candi peninggalan umat Buddha Mahayana yang 
dibangun pada 800-an Masehi ini merupakan 
salah satu candi terbesar di dunia. Terletak di 
Magelang, Jawa Tengah, Candi ini menyimpan 
sejarah tentang perjalanan sang Buddha 
melalui 2.672 panel relief yang terpahat indah di 
dinding candi. Melalui wisata virtual ini kita bisa 
menjelajahi halaman, undakan, selasar, lorong 
hingga ke teras candi Borobudur.

http://borobudurvirtual.id.

Candi BoroBudur

Alternatif Liburan

Kala Tak Bisa
 Bepergian

Virtual Tourism
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https://www.ancol.com/rekreasi-virtual

https://museumnasional.iheritage.id/

https://artsandculture.google.com/partner/galeri-batik-ybi

Taman Impian Jaya Ancol menghadirkan wisata 
virtual yang cukup lengkap. Kita bisa memilih 
beragam wisata virtual yang ditawarkan, 
mulai dari Sea World, Ocean Dream Samudra, 
Augustine Phinisi, hingga Gondola. Di Augustine 
Phinisi, kita akan diajak berkeliling kapal, 
menjelajahi bagian dek, kamar, ruang santai, 
ruang makan, hingga ruang kapten. 

Sementara bagi yang tertarik dengan Gondola, 
Taman Impian Jaya Ancol mengajak pengunjung 
masuk mulai dari pintu masuk Gondola, Trick 
Art Gondola, stasiun Gondola, hingga menaiki 
Gondola sambil menikmati pemandangan 
kawasan Ancol. Dengan fitur yang diatur  
hingga 360 derajat, kita bisa dengan mudah 
menavigasikan untuk menengok kanan dan kiri. 

Bagi pecinta batik tak ada salahnya untuk mengenal 
lebih dalam sejarah batik di Museum Batik Yayasan 
Batik Indonesia (YBI). Sebagai warisan budaya 
Indonesia, mengunjungi Museum Batik YBI secara 
virtual tidak hanya menambah wawasan mengenai 
kain batik, tetapi juga mengetahui mengenai sejarah, 
serta filosofi dari kain batik. 

Monumen “Ku Yakin Sampai di Sana” 
karya pematung I Nyoman Nuarta menjadi 
pemandangan awal yang kita saksikan saat 
wisata virtual ke Museum Nasional. Museum 
yang dikenal juga dengan Museum Gajah ini 
melengkapi wisata virtualnya dengan alunan 
musik indah sehingga menambah kesan 
menarik 

Museum Nasional menyimpan sekitar 160.000 
benda-benda bernilai sejarah yang terdiri dari 
tujuh jenis koleksi prasejarah, arkeologi masa 
klasik atau Hindu-Budha, numismatik, heraldik, 
keramik, etnografi, geografi, dan sejarah. 
Museum ini juga menyimpan berbagai jenis 
bentuk arca yang berasal dari periode sejarah 
yang berbeda. 

Taman impiAn 
Jaya AncoL

Museum Batik 
Yayasan Batik 

indonesiA

Museum nasional

Melalui platform virtual reality Google Arts & Culture, 
kita dapat melihat seluruh koleksi batik yang 
dipamerkan di Museum Batik YBI. Koleksi kain batik 
di Museum Batik YBI terbilang lengkap. Beberapa 
koleksi yang ditampilkan di museum ini antara lain, 
batik Cirebon, Solo, Pekalongan, Sumatera, hingga 
wilayah Timur Indonesia, seperti Raja Ampat. 
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BAHAYA CANDU
BERITA NEGATIF

DoomscrollingDoomscrolling

Pahami bahwa mengonsumi berita negatif berlebihan tak baik 
bagi kesehatan fisik dan mental kita.

Menelusuri berita untuk mencari tahu informasi 
terkini merupakan hal yang biasa. Di masa 

pandemi banyak orang menelusuri informasi 
seputar COVID-19 agar lebih waspada dan mampu 
mengontrol rasa cemas. Namun kemudian justru 
banyak yang memfokuskan penelusurannya pada 
berita negatif tanpa mengantisipasi dampak buruk 
yang akan menimpanya. 

Membaca berita buruk secara terus-menerus dapat 
membuat memburuknya suasana hati. Bahkan tak 
jarang melahirkan kecemasan. Kendati menimbulkan 
rasa cemas, bukannya memutuskan berhenti, 
banyak yang kemudian justru penasaran dan 
mencari tahu lebih banyak berita negatif. Kegemaran 
mengonsumsi berita negatif ini dikenal dengan 
doomscrolling. 

iNSIGHT14



DAMPAK DOOMSCROLLING

BERIKUT CARA MENGHINDARINYA

Kecanduan membaca berita negatif memiliki dampak serius bagi kesehatan 
kita. Membuat diri kita kerap diselimuti pikiran negatif, tertekan, cemas, merasa 
kesepian hingga gangguan kesehatan mental seperti depresi. 

Kebiasaaan membaca berita buruk tanpa henti tak hanya mengganggu 
kesehatan mental saja, tetapi juga kesehatan fisik. Cemas yang kita rasakan 
membuat kita kesulitan tidur (insomnia). Lebih buruk lagi bisa mengalami 
tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. 

Alihkan diri dari mengakses media sosial dalam durasi panjang. Cobalah 
lakukan aktivas lain seperti membaca buku, menonton film, atau 
aktivitas fisik seperti berolahraga.

Batasi Penggunaan Media Sosial

Kenali Emosi Lebih Dalam

Memilah Informasi

Fokus pada Diri

Lebih Dekat dengan Orang Terdekat

Penting untuk menyadari emosi diri. Perhatikan dan sadar akan respons 
emosi dan tubuh kita. Saat pikiran menjadi cemas, takut, hingga stres 
ketika banyak membaca berita negatif, maka sudahi saja dan beralih ke 
aktivitas lain.

Tak seluruh informasi harus dicari dan dibaca. Pilihlah informasi sesuai 
kebutuhan dan batasi membaca informasi negatif. Saat menelusuri 
media sosial atau kanal berita, kita harus lebih jeli untuk memilah 
informasi yang perlu dan tidak perlu untuk dibaca.

Alih-alih menghabiskan waktu membaca berita buruk, lebih baik 
fokus pada diri sendiri. Lakukan hal-hal yang menyenangkan seperti 
melakukan hobi. Kita juga bisa mencari tahu apa yang kita sukai dan 
mencoba melakukan hal-hal baru. 

Mempererat hubungan dengan orang-orang terdekat bisa menjadi cara 
bagi kita untuk mengalihkan keinginan menelusuri berita negatif. Jika 
tak memungkinkan bertatap muka, cukup melalui panggilan telepon 
atau video call.
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1 Juli 2021 lalu AKHLAK sebagai core value BUMN 
resmi berusia 1 tahun. Tata nilai inti yang 

menjadi landasan insan BUMN dalam berkarya bagi 
bangsa ini diperingati oleh PT PLN (Persero) dengan 
menyelenggarakan Virtual Gathering Perayaan 1 
Tahun AKHLAK pada Kamis, 29 Juli 2021. 

Komisaris Utama PT PLN (Persero) Amien Sunaryadi 
dalam sambutannya mengatakan, sejak ditetapkan 
setahun lalu sebagai core values BUMN, seluruh 
insan BUMN adalah keluarga yang disatukan oleh visi 
yang sama yaitu BUMN untuk Indonesia. Keluarga 
besar ini disatukan oleh nilai-nilai yang sama, yaitu 
AKHLAK. 

Sesuai dengan tema peringatan 1 Tahun AKHLAK, 
yaitu “AKHLAK, Bagiku dan Keluargaku”, maka 
keluarga setiap PLNers merupakan bagian dari 
keluarga besar PLN. Oleh karena itu Amien berharap 
agar AKHLAK tidak hanya dijadikan sebagai 
landasan transformasi budaya untuk memastikan 
sustainability bisnis perusahaan, tetapi juga menjadi 
pedoman bagi keluarga.

“Saya berharap core value AKHLAK ini bisa menjadi 
pedoman sehingga semakin terefleksi tidak hanya 
pada PLNers, tetapi juga keluarga PLNers,” harap 
Amien. 

Rayakan 1 Tahun AKHLAK 
dengan Virtual Gathering

Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini 
dalam virtual gathering tersebut mengucapkan 
terima kasih kepada seluruh PLNers yang telah 
mengimplementasikan AKHLAK dengan semangat 
tinggi. Ia mengapresiasi upaya PLNers yang 
tak henti mencari cara baru dan kreatif untuk 
menginternalisasikan AKHLAK di dalam perusahaan. 

“Terima kasih atas komitmen yang ditunjukkan 
Rangers secara konsisten dan berkelanjutan 
dalam mengimplementasikan AKHLAK di dalam 
perusahaan,” ucap Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, tak terasa dalam perjalanan 
satu tahun AKHLAK, internalisasi nilai-nilai ini juga 
diikuti oleh keluarga PLNers. Dengan AKHLAK, 
hubungan keluarga menjadi lebih harmonis. 
Harmonis itu dibangun dengan menghormati 
setiap gagasan, ide, dan upaya tak henti melakukan 
perbaikan. 

“Ingatlah, ruangan terbesar yang ada di dunia ini 
adalah ruang perbaikan,” tutup Zulkifli. 
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ICON+ dan UIP2B Jamali Sepakat 
Kerja Sama Pengelolaan 
Aset SCADA Telekomunikasi

Berlangsung secara virtual melalui sambungan 
video conference, Unit Induk Pusat Pengatur 

Beban (UIP2B) Jawa, Madura, dan Bali PT PLN 
(Persero) beserta ICON+ menggelar Kick Off Meeting 
Asset Management Contract (AMC), pada Kamis, 5 
Agustus 2021. AMC tersebut mengatur kesepakatan 
kerja sama antara kedua belah pihak terkait 
pengelolaan aset telekomunikasi sistem operasi 
ketenagalistrikan se-Jawa, Madura, dan Bali. 

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh GM 
UIP2B Suroso Isnandar dan Direktur Electricity and 
Wholesale Business ICON+ Ignatius Rendroyoko. 
Dalam sambutannya Yoko mengatakan siap 
untuk terus berkontribusi bagi keandalan sistem 
ketenagalistrikan nasional. Dalam melakukan 
pekerjaan ini kami mencoba berkolaborasi yang 
intensif bersama Haleyora Power sehingga bisa 
menampilkan performa yang terbaik untuk performa 
telekomunikasi sistem OT hari ini ke depan.

Aa Gym Sampaikan Tausiah 
Sambut Tahun Baru Islam 
di ICON+

Selasa, 10 Agustus 2021, ICON+ menggelar 
tausiah virtual dalam rangka menyambut 

Tahun Baru Hijriah 1443 H. Tausiah virtual 
tersebut menghadirkan dai kondang KH Abdullah 
Gymnastiar atau yang akrab disapa Aa Gym.
Pada tahun ini penyambutan Tahun Baru Hijirah 
mengangkat tema “Segarkan Harimu, Cerahkan 
Hatimu.” 

Dalam tausiahnya Aa Gym mengajak seluruh 
ICONers untuk menjadikan tahun baru Hijriah 
sebagai momentum untuk mewujudkan hidup 
yang lebih baik. Ia mengatakan, hari itu dibagi 
tiga: ada hari yang telah lalu, hari yang akan 
datang, dan hari ini. Satu-satunya yang kita 
miliki adalah hari ini. Sementara hari lalu 
tidak bisa kita apa-apakan kecuali ditaubati. 
Sementara hari yang akan datang, sifatnya 
belum tentu ada.
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RUPS Perseroan tentang 
Persetujuan dan Pengesahan 
LPT 2020

Bertempat di Ruang ICONNET Customer 
Experience Center, Kantor ICON+ Cawang, 

berlangsung Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS). Dilaksanakan di tengah situasi pandemi, 
agenda RUPS yang diadakan pada Rabu, 18 Agustus 
2021, diselenggarakan secara virtual melalui video 
conference.

RUPS dihadiri oleh perwakilan pemegang saham 
antara lain Wakil Direktur Utama PLN Darmawan 
Prasodjo, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan 
PLN Bob Saril, dan Direktur Sumber Daya Manusia 
PLN Syofvi Felienty Roekman, berserta jajaran 
direksi lainnya. Hadir pula perwakilan dari Yayasan 
Pendidikan dan Kesejahteraan PLN. Sementara 
jajaran Komisaris ICON+ dan Direksi ICON+ hadir 
dalam formasi lengkap.

ICON+ Siap Mendukung 
Kayong Utara

Menindaklanjuti rencana kerja sama 
pembangunan jaringan lokal antar Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD), ICON+ melakukan audiensi 
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong 
Utara. Bertempat di ruang Media Center, pertemuan 
yang dilaksanakan pada Rabu, 18 Agustus 2021, 
dihadiri oleh Wakil Bupati Kayong Utara Effendi 
Ahmad dan Kepala Dinas Diskominfo Kayong Utara 
Gunawan. Sementara ICON+ diwakili oleh Feddy 
Lazuardi, Manager Pemasaran dan Penjualan SBU 
Kalimantan. 

Effendi Ahmad menyambut positif kesiapan ICON+ 
untuk menjalin kerja sama pembangunan jaringan 
lokal antar OPD. Dalam pertemuan tersebut beliau 
mengatakan akan mengadakan audiensi kembali 
bersama Bupati Kayong Utara, Badan Perencanaan 
Daerah, dan Badan Keuangan Daerah sekaligus 
membahas proposal kerja sama untuk menghitung 
kesiapan anggaran yang akan direalisasikan pada 
2022 nanti. 

iUPDATE18



iREVIEW 19iREVIEW 19

Resensi Buku

Judul
Penulis  
Penerbit
ISBN

AKHLAK untuk Negeri
Erick Thohir dan Ary Ginanjar Agustian
Arga Tilanta
9786025098550

:
:
:
:

“Reputasi” menjadi kata kunci menarik dalam 
buku setebal lebih dari 200 halaman ini. Seperti 
disampaikan Erick Thohir, Menteri Negara Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) RI, perjalanan 
profesionalnya selama tiga dasawarsa, menyisakan 
perenungan mendalam bagi dirinya. “Apa yang saya 
dapat sepanjang tiga dasawarsa itu?” tanyanya. 
“Apa hal yang paling berharga yang saya dapat dari 
dunia profesional? Harta, takhta, atau kedudukan? 
lanjutnya. 

Perenungan itu membawanya pada satu jawaban: 
reputasi. Nama dan reputasi, tulisnya, akan dibawa 
kelak nanti hingga seseorang itu tiada. Pada 
akhirnya seseorang akan dikenang tidak karena 
hartanya, kedudukannya, atau takhtanya, melainkan 
reputasinya. Bila hidupnya memiliki reputasi baik, 
maka orang akan mengenang nama baiknya. Pun 
sebaliknya.

Hal tersebut tak ubahnya dalam dunia korporasi. 
Menurut Erick, tanpa reputasi yang baik, suatu 
perusahaan tak akan bisa dianggap sukses. AKHLAK, 
akronim dari Adaptif, Kompeten, Harmonis, Loyal, 
Adaptif, dan Kolaboratif, kemudian dirancang oleh 
Erick sebagai kunci untuk membangun reputasi di 
dunia BUMN. 

Buku ini ditulis oleh dua begawan manajemen 
dan profesional. Tak hanya mengupas mengenai 
konsep AKHLAK secara mendetail, melainkan 
juga membagikan berbagai kisah best practices 
bagaimana AKHLAK diimplementasikan, dalam 
contoh-contoh kasus menarik. Kisah-kisah ini 
dengan sendirinya menjadi inspirasi yang baik bagi 
para pembacanya. 

AKHLAK, 
KUNCI MEMBANGUN 
REPUTASI DIRI 
DAN KORPORASI
“AKHLAK menjadi ‘nada dasar’ dari sebuah repetisi 
kesuksesan yang dicanangkan BUMN untuk 
membentuk reputasi kelas dunia. Reputasi perusahaan 
BUMN menjadi hal yang sangat penting untuk diraih.”

(Erick Thohir, dalam AKHLAK untuk Negeri, halaman 6)
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AKHLAK, 
Bagiku dan Keluargaku
Sebagai core values, nilai-nilai AKHLAK tidak hanya 
penting untuk iklim bekerja di BUMN. Nilai-nilai ini juga 
baik dampaknya untuk keluarga kita.

Ada tindakan nyata dalam 
setiap akronim AKHLAK 
(Amanah, Kompeten, 
Harmonis, Loyal, Adaptif, 
dan Kolaboratif). Nilai-nilai 
tersebut aplikatif juga untuk 
kehidupan berkeluarga.

Mengimplementasikan AKHLAK di tempat 
bekerja dengan sendirinya menghindarkan 
kita dari terjebak masalah. Kalau sudah begitu, 
pulang ke rumah seusai bekerja juga jadi 
tenang. Gak waswas terus bawaannya, Bro....

Dengan terus mengembangkan sikap kolaboratif 
di lingkungan keluarga, secara tidak langsung kita 
juga sedang menguji dan mengasah kekompakan 
sesama anggota keluarga. Asal jangan main 
suruh-suruh aja yaa....

Nilai-nilai dalam AKHLAK akan membuat 
sesama anggota keluarga lebih kompak. 
Dengan kekompakan yang ada, persoalan-
persoalan keluarga akan lebih mudah 
dihadapi dan diatasi.

AKHLAK bukan
sekadar slogan

Pendidikan yang baik
Jadi Kompak

Nyaman di kantor, 
nyaman di rumah

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

Deeekk.... 
ambilin gue minum, 
inget, kita harus 

kolaboratif
Iya Bang...

Kalau 
gak ada masalah 

di kantor, hati jadi 
lebih tenang


