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Smart Meter Operation Center 
(SMOC) hadir untuk meningkatkan 
layanan terkait akurasi dan 
pengukuran smart meter secara 
realtime. Terdapat lima aplikasi 
yang dimonitor di SMOC. 

Aplikasi ini dirancang untuk melakukan 
pembacaan kWh Meter AMR yang terpasang 
di titik ukur transaksi PLN.

Automatic Meter Reading Terpusat (A2MRT)

Akronim dari Neraca Energi Online. Merupakan 
aplikasi yang dirancang untuk mendigitalisasi 
transaksi neraca energi sebagai pelaporan 
untuk memperoleh nilai susut.

NEON F12RB

Berfungsi untuk penyimpanan dan 
manajemen data jangka panjang yang 
dikirim dari sistem pengukuran cerdas.

Meter Data Management System (MDMS)

YANTI atau Pelayanan Titik Transaksi 
merupakan aplikasi monitoring layanan titik 
transaksi dalam pemeliharaan komunikasi 
perangkat meter.

YANTI

Platform charging dan payment sistem SPKLU 
PLN pertama di Indonesia. Sistem berbasis 
IoT yang mampu melakukan kontrol terhadap 
seluruh charge box dari berbagai brand.

Charge.IN
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JOY OF MISSING OUT



Ada satu gelombang besar yang kini terjadi nyaris di seluruh dunia: 
transformasi atau perubahan. Gelombang ini terjadi sebagai 

keniscayaan saat umat manusia harus menghadapi pandemi global 
COVID-19. Nyaris di semua lini, kehidupan berubah. 

Namun sesungguhnya, ada banyak pula kisah transformasi yang tercetus 
bukan lantaran pandemi. Transformasi tersebut lahir dan tumbuh besar 
sebagai bagian dari rencana strategis satu entitas, dalam upayanya untuk 
menghadirkan masa kini dan masa depan yang jauh lebih baik. Salah 
satunya ialah transformasi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dan 
seluruh entitas anak perusahaannya, termasuk ICON+. 

Hari ini, misalnya, PT PLN (Persero) bersama-sama dengan perusahaan-
perusahaan listrik ternama dunia tengah gencar melakukan transformasi 
digital. Proses bisnis digerakkan berdasarkan data. Data-data yang selama 
ini dikumpulkan dengan cara-cara manual, dikonversi menjadi digital 

sehingga bisa ditransmisikan, dikumpulkan, dan kemudian dianalisis menjadi aktivitas data analitis. Bisnis menjadi 
sesuatu yang data driven. 

Pada 25 Agustus 2021 lalu, ICON+ meresmikan Smart Meter Operation Center (SMOC), pusat pengendali smart 
meter yang berfungsi sebagai sentral monitoring, evaluasi, hingga pemantauan pemakaian energi. Tak kurang, Bob 
Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero) mengatakan bahwa SMOC yang dibangun dan 
dioperasikan ICON+ ini sebagai “salah satu kunci transformasi PLN, baik secara strategy goal maupun strategi 
enabler yang mendukung beberapa breakthrough program lainnya.”

Tentu saja, ini merupakan tantangan serius bagi ICON+. Namun demikian, kepercayaan dan amanah tersebut 
berhasil dijawab dengan baik oleh ICON+. 

ICON+NEWS edisi kali ini menyajikan mengenai apa itu SMOC, apa saja urgensinya, dan bagaimana ICON+ 
berhasil menghadirkan dan mengoperasikan SMOC.
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SMOC berperan sebagai pusat kendali 

smart meter. Proses monitoring, evaluasi, 

hingga pemantauan pemakaian energi 

listrik melalui smart meter secara realtime 

kini terpusat di SMOC.

UTILITY DIGITAL 
TRANSFORMATION ICON+

SMOC

Peresmian Smart Meter Operation Center 
(SMOC) pada 25 Agustus 2021, membawa PT 

PLN (Persero) selangkah lebih dekat mewujudkan 
Advanced Metering Infrastrucutre (AMI). Didukung 
oleh ICON+, entitas anak perusahaan PLN yang 
bergerak di bidang ICT, SMOC menjadi pusat operasi 
dan kendali smart meter, mulai dari monitoring, 
evaluasi, hingga pemantauan pemakaian energi 
listrik secara realtime.

Terletak di kantor ICON+ 
Mampang, Jakarta Selatan, 

SMOC diresmikan oleh Bob 
Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan 
PT PLN (Persero). Dalam peresmian tersebut, 
Bob mengapresiasi jajaran direksi ICON+ dan tim 
implementasi uji coba atas usaha yang dilakukan 
selama membangun SMOC.

“SMOC infrastruktur ini menjadi salah satu kunci 
transformasi PLN, baik secara strategy goal maupun 
strategy enabler yang mendukung beberapa 
breakthrough program lainnya. Di samping 
mendukung proses bisnis smart meter, juga bisa 
mendukung proses bisnis lainnya,” ujar Bob Saril. 

BOB SARIL

Direktur Niaga dan Manajemen 
Pelanggan PT PLN (Persero)
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Direktur Utama ICON+ Yuddy 
Setyo Wicaksono mengatakan, 

SMOC merupakan terobosan 
besar. Monitoring, evaluasi, 

dan analisis pemakaian energi pelanggan yang 
sebelumnya terpisah dan berada di Unit Induk 
Wilayah dan Unit Induk Distribusi PLN, kini terpusat 
di SMOC. SMOC menjadi pusat operasi dan kendali 
smart meter secara nasional. 

“Saat ini ada 300 ribu pelanggan yang dimonitor 
melalui SMOC. Dalam waktu dekat akan ditingkatkan 
menjadi 1 juta kapasitas pelanggan smart meter,” 
terang Yuddy. 

Pendukung Utama Transformasi Digital

Peran SMOC dalam mengakselarasi terwujudnya 
AMI dijelaskan lebih detail oleh Ignatius Rendroyoko, 
Direktur Electricity and Wholesale Business ICON+. 
Yoko mengatakan, AMI menjadi salah satu pilar 
penting bagi perusahaan listrik. Saat ini perusahaan-
perusahaan listrik dunia tengah bertransformasi 
menjadi perusahaan listrik berbasis digital. 
Transformasi ini artinya seluruh data harus bisa 
dikonversi ke digital, ditransmisikan, dikumpulkan 
kemudian dianalisis menjadi aktivitas data analitis. 

“Hadirnya SMOC menjadi bagian dari upaya besar 
untuk mewujudkan AMI, satu dari 24 breakthrough 
program dalam transformasi digital PLN,” ucap Yoko. 

Hadirnya SMOC menjadi 
bagian dari upaya besar untuk 
mewujudkan AMI, satu dari 24 
breakthrough program dalam 
transformasi digital PLN.

Ignatius Rendroyoko 
Direktur Electricity and Wholesale Business ICON+

YUDDY SETYO WICAKSONO

Direktur Utama ICON+

Sebagai anak perusahaan yang bergerak di bidang 
ICT, lanjut Yoko, ICON+ yang memiliki keandalan 
dalam hal teknologi, komunikasi dan informasi 
dipercaya untuk membantu mendigitalisasikan 
proses bisnis PLN. Setidaknya ICON+ berperan 
penting dalam 17 dari 24 breakthrough transformasi 
PLN. 

SMOC sendiri menurut Yoko merupakan kelanjutan 
dari program yang telah dirintis, disediakan, dan 
dikelola oleh ICON+ kepada PLN. Program tersebut 
adalah Automatic Meter Reading (AMR), layanan 
untuk mengukur dan mengolah data transaksi 
kelistrikan pelanggan. 

Melalui AMR pengukuran dan pengolahan data 
transaksi listrik pelanggan dilakukan secara 
otomatis. Layanan yang dihadirkan ICON+ kepada 
PLN sejak 2016 lalu ini kini dilengkapi dengan control 
center, yakni SMOC. Pusat kendali ini juga menjadi 
cara ICON+ menjawab tantangan keberhasilan 
pengukuran 100 persen yang diharapkan oleh PLN. 

“SMOC hadir untuk pengukuran lebih lengkap, 
kontinu, dan andal. Melalui teknologi yang dimiliki 
ICON+, pemakaian listrik pelanggan dapat diukur 
per hari, per jam, bahkan 15 menit pun bisa,” terang 
Yoko. 

Lebih jauh Yoko menjelaskan, SMOC juga menjadi 
revenue assurance bagi PLN. Dengan pengukuran 
pemakaian listrik yang lebih cepat, terstruktur, serta 
transparan akan memberi jaminan kepastian pada 
revenue perusahaan. 
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Jaminan kepastian revenue perusahaan juga 
diperoleh dengan kemampuan SMOC dalam 
mendeteksi pelanggaran oleh pelanggan. SMOC 
mampu mendeteksi pemakaian listrik yang dilakukan 
secara tidak sah oleh pelanggan. Hal ini sangat 
memungkinkan karena teknologi yang dihadirkan 
ICON+ dapat mengukur pemakaian listrik secara 
lengkap, mulai dari tegangan, arus, frekuensi, sudut 
fase, hingga gelombang. 

“Pemakaian listrik itu biasanya memiliki pola. Jadi, 
kalau ada gelombang tiba-tiba pada jam tertentu, 
itu semua dapat diketahui. Inilah revenue assurance, 
yang menjamin pendapatan PLN lebih baik,” jelas 
Yoko. 

Nilai Tambah Bagi Pelanggan

Hadirnya SMOC tentu saja tidak hanya memberi 
dampak positif dalam mendukung proses bisnis PLN. 
Lebih dari itu, SMOC juga memberi nilai tambah bagi 
pelanggan. Dengan tersedianya data lengkap dan 
profil beban pemakaian, ditambah seluruh prosesnya 
dilakukan secara otomatis tanpa human touch, 
keseluruhan data yang diterima pelanggan sangat 
transparan. 

Plt VP Electricity Digital ICON+ Antonius Padeda 
menjelaskan, pelanggan memperoleh manfaat dari 
tingkat akurasi pembacaaan meter yang terpantau 
setiap hari. Segala hal yang berhubungan dengan 
proses operasional smart meter pelanggan akan 
semakin mudah dipantau di SMOC. Kemungkinan 
terjadinya anomali dan kegagalan baca meter yang 
terjadi pada meter konvensional tidak terjadi lagi. 

“Value added lainnya adalah jaminan layanan yang 
diberikan PLN melalui sistem SMOC ini mampu 
mencegah terjadinya penurunan power quality energi 
listrik yang disuplai PLN kepada pelanggan,” jelas 
Antonius. 

Antonius menambahkan, di samping mendukung 
proses bisnis smart meter transaksi listrik 
pelanggan, SMOC juga berfungsi sebagai pusat 
kendali dalam memonitor, mengevaluasi, dan 
menganalisis meter untuk transaksi di Stasiun 
Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Tak 
berhenti sampai di situ saja, SMOC juga berfungsi 
sebagai pusat monitoring losses online dari meter 
yang terpasang di jaringan transmisi maupun 
distribusi PLN.  

Value added lainnya, sistem 
SMOC ini mampu mencegah 
terjadinya penurunan power 
quality energi listrik yang disuplai 
PLN kepada pelanggan.

Antonius Padeda 
Plt VP Electricity Digital ICON+
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SMOC

Diluncurkan pada 25 Agustus 2021, Smart 
Meter Operation Center (SMOC) hadir 

untuk meningkatkan layanan terkait akurasi 
dan pengukuran smart meter secara re altime. 
Pusat operasi dan kendali smart meter yang 
berfungsi untuk monitoring, evaluasi, hingga 
pemantauan pemakaian energi listrik ini selaras 
dengan transformasi PT PLN (Persero) untuk 
menghadirkan layanan terbaik bagi pelanggan. 

Pusat kontrol yang berada di kantor ICON+ 
Mampang, Jakarta Selatan, ini juga ditujukan 
sebagai upaya untuk mengakselarasi digitalisasi 
Advanced Metering Infrastructure (AMI). AMI 
sendiri merupakan salah satu program inisiatif 
breakthrough Transformasi Digital dari 24 
breakthrough program atau inisiatif PT PLN 
(Persero). 

Service Requirement Validation ICON+ Oman 
Rohman menjelaskan, proses untuk monitoring, 
evaluasi, dan analisis pemakaian listrik pelanggan 
melalui smart meter sebelumnya dilakukan secara 
terpisah. Keseluruhan proses tersebut sebelumnya 
berada di masing-masing Unit Induk Wilayah dan 
Unit Induk Distribusi PLN. 

“Kini proses monitoring, evaluasi, dan analisis 
pemakaian energi pelanggan diakukan secara 
terpusat. Hadirnya SMOC dapat meningkatkan 
keandalan layanan serta respons lebih cepat 
terhadap pelanggan,” terang Oman. 

Oman menambahkan, terdapat lima aplikasi yang 
dimonitor di pusat kendali smart meter ini. Aplikasi 
yang pertama adalah Automatic Meter Reading 
Terpusat (A2MRT). Aplikasi ini dirancang ICON+ 
untuk melakukan pembacaan kWh Meter AMR yang 
terpasang di titik ukur transaksi PLN. Aplikasi buatan 
ICON+ dalam mendukung digitalisasi kelistrikan ini 
telah diimplementasikan di seluruh unit PLN. 

SMOC mempermudah proses monitoring 
sejumlah aplikasi. Membantu manajemen 
untuk mempercepat pengambilan 
keputusan.

INTEGRASI 
PEMANTAUAN APLIKASI 

KETENAGALISTRIKAN
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NEON F12RB menjadi aplikasi yang turut dipantau 
di SMOC. Akronim dari Aplikasi Neraca Energi Online, 
NEON merupakan aplikasi yang dirancang untuk 
mendigitalisasikan transaksi neraca energi sebagai 
pelaporan untuk memperoleh nilai susut. 

Aplikasi berikutnya, lanjut Oman, ialah Meter Data 
Management System (MDMS). Perangkat lunak ini 
berfungsi untuk penyimpanan dan manajemen data 
jangka panjang yang dikirim dari sistem pengukuran 
cerdas. Data-data ini terdiri dari data penggunaan 
dan event yang diimpor dari server head-end yang 
mengelola pengumpulan data dalam Automatic 
Meter Reading (AMR). 

Aplikasi lain yang juga dimonitor di SMOC adalah 
Dispatch Layanan YANTI (Pelayanan Titik Transaksi). 
Aplikasi ini merupakan aplikasi monitoring layanan 
titik transaksi dalam pemeliharaan komunikasi 
perangkat meter yang bertujuan untuk memastikan 
data meter dapat terbaca melalui aplikasi (A2MRT) 
dan MDMS. 

Adapun aplikasi yang terakhir adalah Charge.
IN. Aplikasi ini merupakan platform charging dan 
payment sistem SPKLU PLN pertama di Indonesia. 
Charge.In yang merupakan sistem berbasis IoT yang 
mampu melakukan kontrol terhadap seluruh Charge 
Box dari berbagai brand melalui protokol komunikasi 
OCPP 1.6. ini terhubung pada dashboard SPKLU dan 
Home Charging. 

Monitoring Menjadi Lebih Mudah

Lebih jauh Oman menjelaskan, proses monitoring di 
SMOC tentu saja dilakukan dengan menyesuaikan 
fungsi masing-masing aplikasi. Pada A2MRT dan 
MDMS, misalnya, proses monitoring dilakukan 
dengan membaca dari sisi pelanggan baik secara 
koneksi maupun keberhasilan baca Stand Meter, 
Load Profile, dan Event Log Meter. Dari hasil 
pembacaan tersebut kemudian disajikan data untuk 
kebutuhan analisis dan evaluasi. 

“Gagal baca pada A2MRT akan dikirimkan ke 
Dispatch Layanan YANTI (Pelayanan Titik Transaksi) 
untuk kemudian dilakukan survei,” jelas Oman. 

Sementara monitoring pada Charge.IN dilakukan 
untuk melihat secara menyeluruh aktivitas aplikasi 
ini, mulai dari total transaksi, total energi yang 
terjual, total pendapatan, total pengguna Charge.
IN terdaftar dan total SPKLU, hingga melihat 
Charger maupun Connector yang sudah terintegrasi 
dengan Charge.IN. Selain itu, dashboard SPKLU juga 
dapat digunakan untuk melihat jumlah charger, 
total transaksi, total konsumsi energi, dan total 
pendapatan di setiap masing-masing SPKLU.

“Kelima aplikasi ini kini bisa dimonitor secara 
terpusat dalam satu dashboard besar. Hal ini tentu 
saja memudahkan manajemen dalam melakukan 
monitoring dan pengambilan keputusan,” terang 
Oman.  

Kelima aplikasi ini kini bisa 
dimonitor secara terpusat 
dalam satu dashboard besar. 
Hal ini tentu saja memudahkan 
manajemen dalam melakukan 
monitoring dan pengambilan 
keputusan.

Oman Rohman 
Service Requirement Validation, Bidang 
Service Design & Implementation ICON+
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HUT RI

TETAP 
SERU DAN 
KHIDMAT 
MESKI 
PANDEMI 
BELUM USAI

Sejumlah SBU dan Divisi merayakan HUT ke-76 Kemerdekaan RI 

dengan cara yang beragam. Berlangsung hybrid (sebagian online 

sebagian offline) dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Divisi Government, Mining, Construction & Hospitality Solution

Divisi Government, Mining, 
Construction & Hospitality 
memilih untuk merayakan 
HUT Kemerdekaan secara 
virtual. Meski tak bertatap 
muka secara langsung, 
dandanan tetap totalitas!

Merah putih, dari Jiwa 
hingga ke Monitor!
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SBU Regional Sumatera Bagian Utara

SBU Regional Jakarta & Banten

ICON+ SBU Regional Jakarta & Banten merayakan 
17-an dengan kompak berbatik. Bukan cuma itu, 
sejumlah perlombaan yang menguji kekompakan 
tim juga digelar. Pokoknya, salam kompak selalu!

Kompak Pakai Batik

ICON+ SBU Regional 
Sumatera Bagian Utara 
benar-benar mengerti 
tentang arti keseruan 17-an. 
Aneka lomba digelar, mulai 
dari yang online sampai yang 
offline. Mulai dari mainan 
milenial sampai mainan para 
“sesepuh”. Mantap punya!

Dari Mobile Legend 
sampai Cerdas Cermat
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ICON+ konsisten menyelenggarakan 
iGEN+. Merawat iklim inovasi sekaligus 
ajang mencari solusi untuk menjawab 
kebutuhan pelanggan.

Dunia bisnis saat ini berada di era disrupsi. 
Perubahan yang lekat dengan sentuhan teknologi 

digital ini turut mengubah perilaku konsumen. 
Produk dan layanan inovatif menjadi kebutuhan 
konsumen saat ini. Semangat menghadirkan 
produk dan layanan inovatif yang mampu menjawab 
kebutuhan konsumen inilah yang menggerakkan 
ICON+ menyelenggarakan Idea Generation ICON+ 
(iGEN+). 

iGEN+

MENYEMAI INOVASI
MELALUI KOMPETISI

Diselenggarakan untuk ketiga kalinya, kompetisi 
untuk merawat iklim inovasi di ICON+ ini mengusung 
tema “Embracing Digital Transformation Through 
Continuous Innovation”. Tema ini dipilih dengan 
spirit menjadikan iGEN+ sebagai ruang kreasi 
guna menghasilkan berbagai solusi terhadap 
permasalahan yang dihadapi banyak perusahaan 
saat ini. 

Mohammad Isa, Engineer Business Process 
Digitalization ICON+ mengatakan, inovasi menjadi 
salah satu core value ICON+. Melalui iGEN+, 
ICONers memiliki ruang untuk menuangkan ide-
ide kreatif. Berbagai ide inovasi, baik yang berasal 
dari permasalahan yang dihadapi maupun aspirasi 
konsumen bisa dijaring  dalam ajang kompetisi ini. 
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“Kami berharap iGEN+ bisa menjadi wadah bagi 
ICONers untuk berinovasi sehingga ICON+ terus 
menjadi organisasi pembelajar yang senantiasa 
berinovasi untuk menghasilkan produk dan layanan 
terbaik untuk konsumen,” Ucap Isa. 

Isa menambahkan, berbeda dengan 
penyelenggaraan kompetisi pada tahun sebelumnya, 
iGEN+ pada 2021 ini tidak memberlakukan 
pembagian kategori yang dikompetisikan. Kendati 
demikian, ICONers bisa menyertakan makalah 
inovasi dalam dua area tulisan, yakni produk baru 
(New Product) dan proses bisnis (Business Process 
Improvement). 

“New Product terkait dengan ide inovasi produk 
baru yang berpotensi menjadi revenue generator 
baru bagi perusahaan. Sementara Business Process 
Improvement merupakan usulan perbaikan proses 
bisnis baru yang dapat meningkatkan efektivitas 
maupun produktivitas proses bisnis existing,” terang 
Isa. 

Terbuka untuk ICONers

Lebih jauh Isa menerangkan, IGEN+ terbuka untuk 
seluruh ICONers. ICONers yang mengikuti IGEN+ akan 
melalui dua tahapan kompetisi, yakni seleksi awal 
berupa persyaratan tim, kelengkapan administrasi, 
dan kesesuaian makalah. Bagi tim yang lolos 
pada tahap pertama kemudian mengikuti tahap 
berikutnya, yaitu seleksi presentasi ide inovasi di 
hadapan dewan juri.

Saat presentasi di hadapan dewan juri, peserta harus 
dapat menunjukkan mockup atau prototype untuk 
ide inovasi yang dibuat. Hanya enam tim terbaik yang 
akan dipilih oleh dewan juri. Keenam tim yang terpilih 
ini nantinya akan diikutsertakan dalam kompetisi 
Karya Inovasi PLN. 

Salah satu poin penting yang menjadi bobot 
penilaian tinggi oleh dewan juri ialah dampak 
ide inovasi tersebut bagi perusahaan. ICONers 
diharapkan mengangkat ide yang berangkat dari 
permasalahan yang relevan dengan tantangan yang 
dihadapi perusahaan saat ini. 

“Inovasi yang diusulkan harus memiliki kontribusi 
kepada pencapaian ICON+, baik berupa produk baru 
maupun proses bisnis,” ujar Isa.

Kendati terbagi ke dalam tim tak berarti ICONers 
hanya dapat mengirimkan satu ide saja. ICONers bisa 
mengirimkan ide inovasi sebanyak mungkin, tanpa 
batas. ICONers juga diperkenankan untuk mendaftar 
lebih dari satu tim. Menurut Isa, dengan cara ini 
diharapkan semua ide-ide inovasi segar dapat 
terjaring dari ICONers. 

Disamping iGEN+, ICON+ memiliki banyak program 
lain yang dikembangkan guna merawat iklim inovasi 
di dalam perusahaan. Salah satu program yang 
dikembangkan adalah Community of Practice (COP). 
Melalui program yang dikembangkan oleh Divisi 
Human Capital ICON+ ini ICONers yang memiliki 
minat pada topik tertentu dapat membentuk sebuah 
kelompok. 

“Anggota dalam kelompok ini diharapkan dapat 
saling bertukar pengetahuan serta ide yang 
selanjutnya dapat diimplementasikan dalam bentuk 
mini project di ICON+,” jelas Isa. 

Kami berharap iGEN+ bisa 
menjadi wadah bagi ICONers 
untuk berinovasi sehingga 
ICON+ terus menjadi organisasi 
pembelajar yang senantiasa 
berinovasi untuk menghasilkan 
produk dan layanan terbaik untuk 
konsumen.

Mohammad Isa
Engineer Business Process 
Digitalization ICON+
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Wonderland Indonesia

Lagu Wonderland Indonesia 
memadukan lagu-lagu daerah Indonesia 
dengan electronic dance music. Telah 
menembus 19 juta view di YouTube.

Indonesia
Indahnya 
Keragaman
Lagu Daerah

Soleram
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Diunggah pada Hari Kemerdekaan Indonesia 
ke-76, lagu “Wonderland Indonesia” 

menarik perhatian masyarakat dunia. Video 
musik berdurasi 10 menit 52 detik ini berhasil 
memuncaki trending YouTube kategori musik 
pada Agustus lalu. Wonderland Indonesia 
menampilkan keragaman budaya Indonesia, 
mulai dari pakaian hingga lagu-lagu dari 
berbagai daerah. 

Sutradara sekaligus produser Alffy Rev memberi 
sentuhan berbeda pada lagu-lagu daerah ini. 
Alffy memadukan lagu tradisional Indonesia 
seperti Paris Barantai, Sajojo, Soleram, 
Kampuang Nan Jauh di Mato, dan Si Patokan 
dengan Electronic Dance Music (EDM). Bagimu 
Negeri menjadi penutup dari lagu Wonderland 
Indonesia. Tak sekadar indah didengar, lagu 
khas daerah ini memiliki makna yang dalam. 

Bagi masyarakat Riau, Soleram menjadi lagu 
yang kerap didengarkan sebagai pengantar tidur. 

Lirik lagu ini berisi pesan dan nasihat orang 
tua untuk anaknya. Nasihat yang disampaikan 
di antaranya menjaga kehormatan, menjaga 

harga diri, dan melestarikan budaya yang 
merupakan cerminan identitas bangsa. Lagu ini 
juga digemari karena menanamkan pentingnya 
tali persaudaraan dan menghindari perpecahan 

antargolongan. 



Si Patokaan
Si Patokaan menjadi ungkapan rasa 

cinta sekaligus kekhawatiran seorang 
ibu terhadap anaknya yang akan akan 

merantau untuk mencari pekerjaan. Lagu 
daerah dari Sulawesi Utara ini menyimpan 

makna doa dan harapan sang ibu bagi 
sang anak agar bersemangat bekerja 
di perantauan. Lagu ini juga menjadi 
pengingat bahwa dalam bekerja akan 
ada masa-masa sulit. Kehidupan di 

perantauan memang terasa lebih berat 
dibandingkan di kampung halaman. 

Paris Barantai
Lagu asal Kalimantan Selatan ini mewakili 

kerinduan seorang kekasih yang telah lama 
tidak berjumpa dengan kekasihnya. Kekasih 

yang menetap di Kota Baru merupakan 
teman sepermainan sejak kecil dan cinta 

sejatinya. Lagu ciptaan Anang Ardiansyah ini 
juga menggambarkan keindahan suasana 

di Paris Barantai, kabupaten Kota Baru yang 
menjadi tempat bertemunya sepasang 

kekasih yang saling jatuh cinta ini. 

Manuk Dadali
Manuk Dadali memiliki arti burung garuda. 
Lagu ciptaan Sambas Mangundikarta ini 

menggambarkan burung garuda yang kuat, 
tangguh, dan merangkul semua kalangan 

atau menunjukkan keberagaman dan hidup 
yang harmonis. Lagu ini memiliki filosofi 

nilai-nilai nasionalisme dan rela berkorban 
demi bangsa dan negara.

Janger
Lagu Janger merupakan ajakan untuk 
menari guna melepas kesedihan. Lagu 
daerah asal Bali ini memiliki lirik yang 

menggambarkan keceriaan dan semangat 
yang membuat kita membayangkan 

suasana hangat pedesaan Bali. Lagu Janger 
biasanya digunakan untuk mengiringi tarian 

Janger yang dibawakan 10 orang penari 
yang berpasangan, yaitu kelompok putri 

(janger) dan putra (kecak).

Kampuang Nan 
Jauh di Mato

Kebalikan dari lagu si Patokaan, Kampuang 
Nan Jauh di Mato bercerita tentang 
kerinduan seseorang akan kampung 

halamannya. Hidup merantau, jauh dari 
kampung halaman, membuatnya rindu 

orang tua dan teman-temannya. Lagu dari 
Sumatera Barat karya Oslan Husein ini juga 

menggambarkan kampung Minang yang 
asri dengan keindahan alam yang dikelilingi 

pegunungan.
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JOMO

Terobsesi mengejar hal yang viral di 
media sosial tak selalu berujung pada 
kesenangan. Cobalah lebih santai agar 
hidup menjadi damai.

Mencoba segala sesuatu yang tengah viral di 
media sosial dipercaya bisa mendatangkan 

kesenangan. Banyak yang kemudian mendatangi 
destinasi wisata terbaru, mencicipi kuliner yang hits, 
hingga menjajal tren busana terbaru. Namun semua 
kesenangan yang diharapkan perlahan berubah 
menjadi kekhawatiran. 

Ketakutan tertinggal dari hal-hal kekinian inilah yang 
disebut dengan FOMO (Fear of Missing Out). Rasa 
khawatir yang berlebihan ini perlahan membawa 
dampak negatif bagi kita, seperti mengubah suasana 
hati, merasa kesepian, tidak percaya diri hingga 
depresi. Kalau sudah merasa berada pada fase ini, 
sudah saatnya kita mempraktikkan JOMO (Joy of 
Missing Out). 

Kebalikan dari FOMO, JOMO mengajak kita untuk 
lebih santai menikmati hidup. Saat hidup bergerak 
begitu cepat, sikap ini justru mengajak kita berjalan 
di jalur lambat. Kunci menjalani hidup dengan JOMO 
adalah menahan diri dan belajar untuk tak selalu 
memedulikan yang tengah viral, serta tidak terobsesi 
mengikuti tren di media sosial. 

Merdekakan 
Hidup dengan 
Joy of Missing Out
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Hanya karena banyak orang yang mendatangi destinasi wisata atau 
restoran terbaru, tak berarti kita harus melakukannya. Keinginan kita 
tidak ditentukan oleh orang lain. Keinginan kita tak harus seragam 
dengan keinginan orang lain. Kita yang sepenuhnya menentukan apa 
yang kita inginkan. Perasaaan bebas untuk tak mengejar pencapaian 
orang lain inilah yang membuat hidup kita menjadi lebih santai. 

Saat mengejar sesuatu yang viral, hidup kita menjadi begitu tergesa-
gesa. Imbasnya kita bisa tertekan dan burnout. Kita bisa jadi lupa 
bahwa yang terpenting bukanlah hal-hal yang di luar sana, melainkan 
diri sendiri. Istirahatlah dari hal-hal yang sebetulnya tak terlalu penting 
bagi diri kita. Fokuskan untuk Mencintai diri dengan merawat dan 
memprioritaskan apa yang penting bagi diri sendiri. 

Dengan mencintai dan memprioritaskan hal-hal penting bagi diri, kita 
akan bisa lebih fokus pada apa yang sebenarnya ingin kita lakukan. 
Perhatian kita tak mudah digoyahkan oleh pencapaian orang lain. Sebab 
kita merasa tak perlu lagi memusingkan apa yang tengah dikerjakan 
atau membandingkan diri dengan pencapaian orang lain.

Memaksakan diri untuk menjelajahi destinasi wisata, mencicipi kuliner, 
atau membeli barang-barang yang sedang tren, membuat kita menjadi 
pribadi yang konsumtif. Dengan alasan khawatir tertinggal dari orang 
lain, kita menghamburkan uang untuk sesuatu yang bisa jadi tidak kita 
perlukan. Dengan mengetahui yang benar-benar kita butuhkan, kita akan 
terhindar dari perilaku konsumtif.

Hidup Lebih Santai

Lebih Peduli pada Diri

Fokus pada Tujuan

Terhindar dari Perilaku Konsumtif

Manfaat Hidup dengan JOMO
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Smart Meter Operation Center 
Resmi Beroperasi

Dalam upaya mendukung PT PLN (Persero) 
melakukan akselarasi digitalisasi Advanced 
Metering Infrastrucutre (AMI), ICON+, meresmikan 
pengoperasian Smart Meter Operation Center 
(SMOC) pada Rabu, 25 Agustus 2021. 

Terletak di kantor ICON+ Mampang, Jakarta Selatan, 
SMOC ini berfungsi sebagai pusat operasi dan 
kendali smart meter, mulai dari monitoring, evaluasi, 
hingga pemantauan pemakaian energi listrik secara 
real-time.

Peresmian SMOC dilakukan oleh Bob Saril, Direktur 
Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero). 
Dalam sambutannya, Bob Saril mengapresiasi 
jajaran direksi ICON+ dan tim implementasi uji 
coba atas usaha dan effort yang dilakukan selama 
membangun SMOC. Selain Bob Saril, acara ini 
juga dihadiri oleh Agus Sutiawan, Kepala Divisi 
Manajemen Digital PT PLN (Persero) yang juga 
merupakan Komisaris ICON+, dan Ardian Cholid, 
salah seorang mantan jajaran Direksi ICON+.

“SMOC infrastruktur ini menjadi salah satu kunci 
transformasi PLN, baik secara strategy goal maupun 
strategy enabler yang mendukung beberapa 
breakthrough program lainnya. Di samping 
mendukung proses bisnis Smart Meter, juga bisa 
mendukung proses bisnis lainnya,” ujar Bob Saril.

Sebagai informasi, AMI sendiri merupakan salah satu 
program inisiatif breakthrough Transformasi Digital 
dari 24 breakthrough program atau inisiatif PT PLN 
(Persero).

Disampaikan oleh Direktur Utama ICON+ Yuddy 
Setyo Wicaksono, SMOC merupakan terobosan 
besar. “Kalau dulu kita melakukan monitoring, 
mengevaluasi, menganalisis pemakaian energi di 
pelanggan-pelanggan AMR secara terpisah-pisah 
di tiap unit, sekarang kita bisa secara nasional 
jadi satu. Di sinilah, di ruangan SMOC, kita bisa 
melakukan analisis tersebut secara langsung,” ucap 
Yuddy.

Ia menambahkan, di samping menjadi pusat operasi 
dan kendali, SMOC juga berfungsi untuk menjaga 
revenue assurance yang jumlahnya cukup besar 
dari AMR, yakni sekitar 300 ribu pelanggan dan 
dalam waktu dekat akan ditingkatkan menjadi 1 juta 
kapasitas pelanggan Smart Meter. Artinya semakin 
banyak penggunaan Smart Meter, semakin besar 
pula revenue yang dihasilkan.
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PLN UIW Babel dan ICON+ SBU 
SBS Semakin Eratkan Sinergi

ICON+ Dukung Rakerda REI 
(Real Estate Indonesia) Jawa 
Timur

Dalam rangka mengeratkan sinergi sesama PLN 
Group, PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung (PLN 
UIW Babel) melakukan pertemuan koordinasi dengan 
ICON+ SBU Regional Sumatera Bagian Selatan pada 
Rabu, 1 September 2021, di PLN UIW Babel.

Sebagai salah satu solusi penting dalam era digital, 
ICONNET terus menarik perhatian banyak kalangan. 
Demikian yang terjadi dalam acara Real Estate 
Virtual Ride & Run 2021. Acara yang berlangsung 
pada 17 Juli hingga 17 Agustus 2021 lalu diikuti oleh 
1.213 peserta dari seluruh Indonesia.

Real Estate Virtual Ride & Run merupakan ajang 
olahraga virtual yang diselenggarakan dalam rangka 
memperingati HUT Nasional Realestat Indonesia 
(REI) ke-49. Acara ini juga dimaksudkan untuk 
mengiring kegiatan utama Rakerda REI Jawa Timur. 

Hadir dalam pertemuan tersebut GM PLN UIW 
Babel Amris Adnan, SRM KKU Sapta Hidayat Nurdin, 
Manager Komunikasi Tri, Manager Niaga Susan, 
Manager Kantor Perwakilan Babel ICON+ Rinto 
Hariwijaya, dan Manager Bidang Retail ICON+ SBU 
Regional Sumatera Bagian Selatan A. Hidayat.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal, 
terutama terkait pemasaran bersama segmen 
korporasi dan retail di Provinsi Bangka Belitung.

Pada masa pandemi ini, REI mengangkat tema 
“Synergy in Development 2021” sebagai bentuk rasa 
solidaritas dan tali persaudaraan di era pandemi.

ICON+ melalui ICON+ SBU Regional Jawa Bagian 
Timur memberikan dukungan penuh pada acara ini 
dengan bertindak selaku sponsor.
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Ranger ICON+ Berprestasi 
di Culture Festival PLN 
Group Award 2021

ICONers kembali menunjukkan prestasinya. 
Prestasi terbaru datang dari ajang Culture 
Festival PLN Group Award 2021 yang 
diselenggarakan dalam rangka merayakan 1 
Tahun AKHLAK di PLN Group. Dalam helatan 
tersebut, ICON+ diwakili oleh tiga Ranger 
terbaiknya, yakni Handy Setiandi, Ceceng 
Muhaimin, dan Yulianto Sri Hartadi. 

Dalam Culture Festival PLN Group Award 2021 
tersebut, ICON+ berhasil meraih dua nomor 
penghargaan di dua kategori berbeda. Yang 
pertama adalah Juara 2 Tim Ranger Budaya 
Terbaik untuk Kategori Anak Perusahaan, dan 
Juara 3 Unit Kerja Implementasi Budaya Terbaik 
untuk Kategori Anak Perusahaan.

ICON+ Raih Gelar Top 3 
Customer Service Champion

ICON+ kembali meraih prestasi di ajang 
penghargaan. Kali ini datang dari ajang Indonesia 
Customer Service Champions 2021 yang dihelat oleh 
Majalah SWA. Penghargaan yang diraih ICON+ ialah 
Top 3 Customer Service Champion in Technology-
based Service. 

Kemal Effendi Gani, Group Chief Editor SWA, 
mengatakan, ajang penghargaan ini merupakan 
bentuk dukungan bagi para pelaku industri untuk 
terus menghadirkan yang terbaik bagi pelanggan 
melalui layanan pelanggan. Menurutnya, dukungan 
tersebut diperlukan mengingat hari ini tantangan 
bagi industri dalam melayani pelanggan juga tidak 
mudah. “Untuk itu penghargaan ini juga diharapkan 
dapat menginspirasi bagi perusahaan untuk 
melakukan terobosan dalam melakukan layanan 
pelanggan,” ujarnya. 

Pemenang sendiri ditentukan melalui proses 
penjurian. Para kandidat dalam proses tersebut 
memaparkan program layanan pelanggan yang 
mereka lakukan. Para Dewan Juri yang berasal 
dari beragam latar belakang, kemudian melakukan 
penilaian secara objektif. Para peserta sendiri 
terbagi ke dalam beberapa kategori sesuai dengan 
industrinya. 
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Resensi Film

Membaca Sejarah
lewat Film Biopik

Film ini rilis pada 2015 dengan 

dibintangi Reza Rahadian yang 

memerankan salah satu raksasa 

sejarah Indonesia, Tjokroaminoto. 

Seperti kita ketahui, 

Tjokroaminoto merupakan tokoh 

besar yang banyak mendidik para 

tokoh bangsa seperti Soekarno. 

Film ini berhasil memenangkan 

tiga penghargaan pada ajang 

Festival Film Indonesia 2015, 

yakni Sinematografi Terbaik, Tata 

Artistik Terbaik, dan Tata Busana 

Terbaik. 

Film ini mengangkat kisah 

Kiai Haji Hasyim Asy’ari, tokoh 

pendiri Nahdlatul Ulama, 

organisasi Islam terbesar, dalam 

latar perjuangan melawan 

pendudukan Jepang. Film ini 

dibintangi oleh Ikranagara yang 

berperan sebagai KH Hasyim 

Asy’ari, Christine Hakim sebagai 

Masrurah/Nyai Kapu, Agus 

Kuncoro sebagai Wahid Hasyim. 

Pada Festival Film Indonesia 

2013, film ini berhasil meraih 

gelar Sutradara Terbaik, Pemeran 

Pendukung Pria Terbaik, dan Tata 

Suara Terbaik. 

Film ini rilis pada 2015 dengan 

dibintangi Reza Rahadian yang 

memerankan salah satu raksasa 

sejarah Indonesia, Tjokroaminoto. 

Seperti kita ketahui, 

Tjokroaminoto merupakan tokoh 

besar yang banyak mendidik para 

tokoh bangsa seperti Soekarno. 

Film ini berhasil memenangkan 

tiga penghargaan pada ajang 

Festival Film Indonesia 2015, 

yakni Sinematografi Terbaik, Tata 

Artistik Terbaik, dan Tata Busana 

Terbaik. 

GURU BANGSA: 
TJOKROAMINOTO

TJUT NYAK DHIEN
(VERSI RESTORASI)SANG KIAI

Menyegarkan kembali ingatan tentang sejarah bangsa bisa dilakukan 
dengan banyak cara. Termasuk dengan menonton film biopik.

Film biopik (film biografi) menjadi salah satu genre film yang memiliki penggemarnya sendiri. Sesuai dengan 
pengertian istilahnya, film biopik merupakan film yang diangkat dari kisah nyata, yang terkadang bisa jadi 

dibumbui dramatisasi, dari jalan hidup seseorang (atau sekumpulan orang) pada satu masa tertentu. 

Ada banyak pilihan film biopik yang bisa kita saksikan, termasuk film biopik tokoh bangsa. Ini di antaranya. 
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5 Langkah Penting 
untuk Menjadi Inovatif
Kreativitas dan inovasi perlu terus diasah. Tak hanya 
dengan aktif mengikuti forum-forum atau lomba-lomba 
inovasi, tetapi juga melalui kebiasaan-kebiasaan kecil. 
Ada beberapa kiat agar kita bisa semakin kreatif dan 
inovatif. Ini di antaranya.

Harus fokus nih
biar dapet inovasi baru...

Technology baru....

FOKUS
Fokus pada pekerjaan atau pada hal yang sedang 
dilakukan akan membuat jelajah pikir kita semakin 
luas terkait pekerjaan atau hal tersebut. Dengan 
fokus, kita biasanya memiliki energi untuk berpikir 
dari banyak sudut. Inovasi terkadang muncul justru 
saat kita sedang melakukan penjelajahan ini.

BERBAGI IDE
ICON+ punya Idea Generation ICON+ (IGEN+). 
Lebih dari sekadar ajang kompetisi, ini merupakan 
ajang berbagi ide. Setiap orang punya hak untuk 
menampilkan ide-ide segarnya yang bisa jadi akan 
menjadi awal mula inovasi besar.

INGAT TUJUAN
Alat hanya sarana untuk mencapai tujuan. Yang 
terpenting adalah tujuannya itu sendiri. So, 
fokuslah pada tujuan, bukan pada alatnya. 

OPEN MIND
Terbuka pada hal-hal baru atau bahkan hal-hal 

yang pada awalnya terasa janggal. Inget, Bro, 
Sis, kita sedang cari inovasi baru, bukan bikin 
kue yang harus sesuai dengan takaran resep.

EVALUASI
Biasakan untuk melakukan evaluasi setiap kali 
melakukan sesuatu. Dalam evaluasi kita bisa 
menemukan hal-hal yang sangat berguna

ke depannya.

Harus sampai tujuan...
ngak boleh mundur...
ngak boleh nyerah...


