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MENJAWAB KEBUTUHAN 
TEKNOLOGI DENGAN 

EKOSISTEM SOLUSI

BUSINESS PROCESS DIGITALISATION

D A T A  &  A N G K A

Kontribusi ICON+
atas Prestasi PLN
di Dharma Karya 2021

PT PLN (Persero) bersama 
ICON+ meraih dua penghargaan 
Dharma Karya dari Kementerian 
Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Republik 
Indonesia. Prestasi tersebut 
datang untuk dua karya ICON+ 

yang dipersembahkan kepada PT PLN (Persero), 
yakni New PLN Mobile dan Charge.IN. Penghargaan 
Dharma Karya sendiri merupakan apresiasi dari 
Kementerian ESDM atas kontribusi memajukan 
pembangunan nasional. 

Berhasil membangun aplikasi PLN 
Mobile menjadi super apps yang 
bertujuan mengintegrasi proses 
bisnis PLN dalam satu genggaman 
serta untuk peningkatan pendapatan 
melalui Beyond kWh. 

Berhasil membangun aplikasi 
Charge.IN sebagai platform EV 
Charging Station di Indonesia.

DEMI TUMBUH DAN 
BERKEMBANG BERSAMA 

PELANGGAN
CARA ICON+ SIAPKAN SDM  

BERDAYA SAING TINGGI KITA ADALAH MARKETER

New PLN Mobile

Aplikasi Charge.IN



Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi semakin 
mengakselerasi perubahan di banyak hal. Dalam kacamata pelaku 

usaha atau dunia industri, perubahan ini mengingatkan pada ungkapan 
lama mengenai daya survive: hanya mereka yang paling bisa adaptiflah 
yang akan dapat bertahan. Dalam konteks perubahan dan pemasaran, 
ungkapan tersebut bisa menjadi hanya mereka yang tetap relevanlah yang 
masih akan dapat terus eksis. 

Hal inilah yang mengemuka dalam webinar “Menghadapi Tantangan 
Bisnis Retail dengan Pemanfaatan Teknologi di Era Industri 4.0”, 
yang diselenggarakan ICON+ pada 26 Oktober 2021 silam. Sejumlah 
pembicara, di antaranya juga dihadiri oleh para praktisi dan pebisnis, 
mengatakan daya ubah teknologi terhadap cara mereka berbisnis sangat 
nyata. Mereka merasa perlu untuk terus-menerus beradaptasi agar dapat 
tetap relevan di tengah perkembangan zaman yang bergerak maju. 

Sebagai perusahaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, hal tersebutlah yang sepenuhnya dimengerti oleh 
ICON+. Sejak awal, kehadiran ICON+ tak hanya menawarkan konektivitas bagi para pelanggannya, melainkan juga 
berbagai solusi akan kebutuhan teknologi, yang diharapkan dapat berkontribusi bagi perjalanan para mitra maupun 
calon mitra ICON+.

Hingga saat ini, portofolio produk dan layanan ICON+ semakin bertambah panjang. Produk dan layanan tersebut 
hadir untuk menjadi enabler yang bersifat strategis, untuk ragam kebutuhan. Tidak hanya bagi proses bisnis 
kalangan industri atau swasta, tetapi juga untuk pengelolaan atau manajemen pemerintahan, pendidikan, hingga 
kesehatan. 

Semangat untuk menghadirkan produk dan layanan yang solutif bagi seluruh mitranya, menjadi iktikad yang terus 
ICON+ pertahankan di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. 
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Selamat Membaca.

Tetty Indrawati 

Corporate Secretary

Redaksi ICON+ menerima kontribusi tulisan dan foto dari pembaca. 
Redaksi berhak menyunting kontribusi yang masuk.
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Business Process Digitalisation

Tak hanya menawarkan konektivitas, 
ICON+ menghadirkan beragam solusi 
akan kebutuhan teknologi di era 
industri 4.0  bagi para mitra bisnisnya.

Perubahan gaya hidup masyarakat yang mengarah 
ke digital turut mengubah cara perusahaan 

dalam menjalankan roda bisnisnya. Berubahnya 
perilaku konsumen baik yang dipicu oleh disrupsi 
teknologi maupun pandemi Covid-19, telah 
mendorong perubahan pada tren industri yang 
semula lebih banyak bergerak di ranah offline 
kemudian merambah ke sisi online. Tren perubahan 
ini pun dialami banyak industri retail di Indonesia. 

Budiman, Senior Manager PT Cheil Jedang Indonesia 
mengatakan, pandemi telah mengubah cara 
pandang industri retail. Di tengah keterbatasan 
operasional dan sulitnya melakukan penjualan di 
toko offline, CJ Indonesia melalui salah satu brand-
nya, Tous Les Jours, beralih memanfaatkan teknologi 
digital untuk bertahan dan bertumbuh di masa 
pandemi. 

“Kami harus berubah, dari yang semula mengundang 
orang mendatangi toko, kemudian memesan 
produk kami melalui aplikasi pesan antar dan call 
center,” jelas Budiman dalam Webinar Menghadapi 
Tantangan Bisnis Retail dengan Pemanfaatan 
Teknologi di Era Industri 4.0 (26/10). 

Pria yang mengampu tanggung jawab network, 
security, development, & maintenance CJ Indonesia 
ini menambahkan, perubahan yang dilakukan tidak 
hanya dari sisi penjualan semata, tetapi juga proses 
bisnis perusahaan. Tous Les Jours memanfaatkan 
mesin absen yang berfungsi untuk absensi sekaligus 
mengukur suhu tubuh. Perusahaan yang bergerak 
di bidang F&B ini juga memanfaatkan teknologi ERP 
yang terhubung dengan point of sales (POS). 

MENJAWAB KEBUTUHAN 
TEKNOLOGI DENGAN 
EKOSISTEM SOLUSI
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Keseluruhan sistem yang digunakan tentu 
membutuhkan jaringan yang andal. Dengan adanya 
48 gerai yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, 
Surabaya, dan Bali, Tous Les Jours memerlukan 
jaringan yang kuat dan stabil. Oleh karena itu, 
Tous Les Jours menggandeng provider dengan 
kemampuan Service Level Agreement (SLA) di atas 
90 persen. 

“Untuk meng-handle seluruh jaringan kami yang 
tersebar di kota-kota di Indonesia, kami bekerja 
sama dengan ICON+. Kerja sama yang terbilang 
cukup lama, sekitar 15 tahun,” terang Budiman.

Adi menambahkan, teknologi Internet of Thing (ioT) 
ICON+ bahkan telah digunakan di perkebunan. ICON+ 
mengembangkan teknologi sensor yang dapat 
menilai kecukupan pupuk dan air pada tanaman. 
Teknologi ini juga dapat digunakan pada packing, 
kendaraan pengangkut tanaman (kelapa sawit), 
dan pekerja, yang seluruhnya dimonitor dalam satu 
dashboard. Data-data tersebut kemudian dianalisis 
untuk membantu manajemen dalam mengambil 
keputusan. 

Puspa Indah Pasaribu, VP Infrastructure Services 
ICON+ menambahkan, langkah pertama yang 
dibutuhkan adalah konektivitas. One you have 
connectivity, perusahaan bisa mengembangkan 
banyak hal. Pengembangan menggunakan teknologi 
ini mulai dari jaringan, proses bisnis, pemanfatan 
CCTV analtyc, hingga menghimpun data. Data-data 
yang ditarik dapat disesuaikan dengan kebutuhan 
perusahaan. Pada industri perkebunan, data yang 
diperlukan seperti panen, produksi, dan statistik dari 
masing-masing kebun. Keseluruhan data tersebut 
bisa diolah dari IoT.

Teknologi IoT kami telah banyak 
digunakan di PLN Group. Kami 
mengembangkan beragam 
aplikasi yang mendukung 
proses bisnis holding.

ICON+ memiliki sumber daya 
manusia yang andal. Kami 
menyukai tantangan dan 
siap menghadapi tantangan 
tersebut.

Yulianto Sri Hartadi
VP Enterprise & Wholesale Solution ICON+

Puspa Indah Pasaribu
VP Infrastructure Services ICON+

Dalam kesempatan yang sama, Yulianto Sri 
Hartadi, VP Enterprise & Wholesale Solution ICON+ 
mengatakan, perubahan pola bisnis akibat dampak 
dari pandemi ini telah mendorong beberapa mitra 
ICON+ menghilangkan kantor fisik dan sepenuhnya 
bekerja secara online. Kehadiran ICON+ tak hanya 
menawarkan konektivitas, tetapi juga berbagai solusi 
akan kebutuhan teknologi di era industri 4.0. 

Produk dan layanan ICON+ memang tak sebatas 
menghadirkan connectivity dan internet access 
bagi mitra maupun calon mitra perusahaan. 
ICON+ menghadirkan produk dan layanan berupa 
connectivity dan internet access, managed services 
dan platform digital. Melalui portofolio produk dan 
layanan ini ICON+ siap mendukung proses bisnis 
mitra perusahaan untuk tumbuh dan berkembang. 

“Teknologi IoT kami telah banyak digunakan di PLN 
Group. Kami mengembangkan beragam aplikasi yang 
mendukung proses bisnis holding,” ujar pria yang 
akrab disapa Adi ini.

“ICON+ memiliki sumber daya manusia yang andal. 
Kami menyukai tantangan dan siap menghadapi 
tantangan tersebut,” ujar Puspa. 

Lebih jauh Puspa menerangkan, keandalan ICON+ 
dapat dilihat dengan terjalinnya kerja sama 
antara ICON+ dua perusahaan retail terbesar di 
Indonesia, Alfamart dan Indomaret.  Telah sejak 
lama ICON+ dipercaya menangani jaringan internet 
yang digunakan Alfarmart dan Indomaret untuk 
komunikasi antar brand, transaksi data, reporting 
hingga data center.
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Solusi Pertumbuhan Bisnis Perusahaan

Menjalankan proses bisnis dengan ekosistem solusi 
menjadi cara ICON+ dalam menjawab kebutuhan 
teknologi para mitra bisnisnya. Wahyu Toni 
Hermawan, Manager Digital Services Development 
ICON+ mengatakan, dalam industri retail, setidaknya 
terdapat empat entitas utama, customer, retail 
store, distributor, dan manufacture. ICON+ memiliki 
produk dan layanan yang bisa menjadi solusi untuk 
mendukung pertumbuhan bisnis mitra perusahaan.

ICON+ memiliki layanan contact center omni 
channel. Dengan pengalaman meng-handle CC PLN 
123, mulai dari agent, sistem, infrastruktur, hingga 
manajemen, ICON+ mampu menjawab kebutuhan 
para pelanggan yang membutuhkan call center. 
Mitra perusahaan semakin dimudahkan dengan 
hadirnya AIRSale. Produk kasir mutakhir ini memiliki 
banyak keunggulan karena dilengkapi dengan 
berbagai modul seperti management staf dan 
inventory yang bisa dipantau dalam satu dashboard. 

Mengenai sistem pembayaran, ICON+ memiliki 
aplikasi ICONPay. Dengan aplikasi ini, perusahaan 
bisa menerima pembayaran dari beragam bank dan 
dompet digital. Sementara untuk meningkatkan 
keamanan dan kenyaman, ICON+ memiliki CCTV 
analytic. Keseluruhan solusi ini bisa digunakan baik 
oleh retail store, distributor, maupun manufacture.

“Kami juga memiliki produk Energy Management 
System (EMS). Teknologi ini dapat digunakan 
sebagai preventif terhadap kasus tertentu seperti 
kebakaran,” jelas Wahyu.

Untuk managed service pada bisnis retail, ICON+ 
menghadirkan produk Managed Services – Software 
Defined Wide Area Network (MS SD-WAN). Melalui 
layanan ini, ICON+ menawarkan pengelolaan 
perangkat infrastuktur jaringan untuk mendukung 
traffic data mulai dari aplikasi hingga transaksi 
melalui jaringan telekomunikasi. 

“Industri 4.0 terdiri dari tiga hal, Cyber physical 
system, internet of thing, dan network. 
ICON+ memiliki semuanya. Jadi kami siap 
mengimplementasikan teknologi 4.0 di berbagai 
industri di Tanah Air,” jelas Wahyu.  
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Enterprise Solution

DEMI TUMBUH DAN BERKEMBANG 
BERSAMA PELANGGAN

ICON+ tak henti untuk memahami dan mencari 
solusi kebutuhan pelanggan. Solusi dan 

layanan ICON+ yang kian beragam memang tak 
lepas dari spirit untuk terus dapat mendukung 
proses bisnis para mitra bisnisnya sehingga 
mampu bertumbuh dan berkembang menjadi 
lebih baik. 

Salah satu garda terdepan dalam 
menghadirkan solusi dan layanan ini adalah 
Manajer Penjualan Publik ICON+. Simak cerita 
mereka mengenai tantangan dan harapan 
untuk menghadirkan layanan terbaik kepada 
pelanggan.

MENGERTI KEBUTUHAN DAN 
MEMBERI SOLUSI KEPADA 
PELANGGAN

“Di era industri 4.0, pelanggan tak lagi membeli 
produk/layanan secara terpisah, tetapi 
membutuhkan solusi terintegrasi yang mendukung 
proses bisnis sehingga perusahaan bisa tumbuh 
dan berkembang. Tantangan terbesar di industri ICT 
yang sangat kompetitif ini adalah bagaimana bisa 
menangkap dan mengerti kebutuhan pelanggan, 
serta memberi solusi atas kebutuhan tersebut. 

Budi Rusdiana
Manager Oil, Gas, Mining, Construction, Hospitality, 
& Digital Industries Solution ICON+

Mampu men-delivered solusi dan layanan 
kepada pelanggan secara agile menjadi 
tantangan lain yang harus dihadapi 
ICON+. Yang terakhir tentu saja upaya 
untuk memberikan pelayanan terbaik 
kepada pelanggan, mulai dari proses pra 
penjualan, memberi solusi dan layanan, 
kemudian menjaga kualitas layanan after 
sales-nya. 

Kami berharap ICON+ dikenal luas sebagai 
penyedia solusi ICT terbaik yang bisa 
membantu pelanggan untuk bisa tumbuh, 
berkembang, dan sustain bersama-sama.”

iCONERS6



SIAP BERIKAN TEROBOSAN 
PRODUK DAN LAYANAN

MENJADI TOTAL SOLUTION 
BAGI PELANGGAN

LAYANAN CEPAT DAN 
BERKUALITAS TINGGI

“Ada banyak tantangan yang harus dihadapi industri 
Information and Communication Technology (ICT) 
saat ini. Agresivitas dari para kompetitor dalam 
memberikan paket solusi yang rendah menjadi 
tantangan yang harus dihadapi ICON+ dalam 
menghadirkan solusi dan layanan terbaik kepada 
pelanggan. 

“Sejalan dengan program pemerintah mengenai 
Percepatan Digitalisasi untuk Memulihkan 
Ekonomi Nasional di masa pandemi, perhatian 
utama calon pelanggan ialah memilih provider 
atau jaringan internet yang masif dan dapat 
di-cover melalui digitalisasi dari hulu ke hilir. 
Inilah tantangan yang dihadapi ICON+ sebagai 
perusahaan yang bergerak di bidang ICT. 

Secara eksplisit, harapan saya tentunya 
membangun upstream dengan harapan 
downstream bisnis telekomunikasi mekar 
dan berkembang. Tentu saja dengan tetap 
memperhatikan Capital Expenditure (Capex) dan 
Operational Expenditure (Opex) sehingga ICON+ 
dapat terus melakukan terobosan dan inovasi 
teknologi untuk Indonesia. 

Secara implisit, saya berharap bisa memberikan 
total solution kepada para pelanggan, baik 
pelanggan baru maupun pelanggan existing, 
serta mereferensikan ICON+ untuk jangkauan 
dan kapasitas yang lebih luas lagi. Dengan 
begitu akan memberi benefit bagi ICON+ secara 
langsung, baik brand image dan revenue.”

“Menjamin kecepatan sekaligus kualitas 
penyambungan layanan di tengah keterbatasan 
pada masa pandemi menjadi tantangan yang 
kami hadapi dalam menghadirkan solusi dan 
layanan terbaik kepada pelanggan. Kecepatan 
dan kualitas ini penting karena pelanggan 
sangat bergantung pada keandalan layanan 
untuk mengoptimalkan bekerja secara online.

Harapan saya dapat menjalankan tupoksi 
dengan penuh inovasi dalam mengawal 
penyambungan sehingga bisa melebihi 
ekspektasi pelanggan. Pelanggan mendapatkan 
layanan secara cepat dan berkualitas tinggi, 
sehingga tidak pernah ragu melakukan repeat-
order kepada ICON+, yang akhirnya akan 
menunjang pencapaian revenue perusahaan.”

Irvan Irawan
Manager Oil, Gas, Mining, Construction, Hospitality, 
& Digital Industries Solution ICON+

Rachmat Ariefianto
Plt Manager Non-Ministry, 
Military & Education 
Solution ICON+

Eddy Ramdan
Plt Manajer Delivery Service 
& Performance Management 
ICON+

Tantangan lainnya ialah pengalihan 
anggaran pemerintah maupun 
kementerian yang sebelumnya 
diperuntukkan untuk telekomunikasi 
kemudian dialihkan untuk penanganan 
pandemi. Dengan tantangan-tantangan 
ini, saya berharap ICON+ dapat melakukan 
berbagai terobosan produk dan layanan 
sehingga bisa meningkatkan pendapatan 
perusahaan.”
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Saat ini New PLN Mobile sudah semakin 
lengkap. Di New PLN Mobile, user tak hanya bisa 
mendapatkan layanan kelistrikan, tetapi juga 
layanan produk lainnya seperti layanan internet 
milik ICON+ dan jasa instalatir ListriQu.

New PLN Mobile dan Charge.IN

KONTRIBUSI UNTUK 
MEMAJUKAN NEGERI

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) Republik Indonesia menyelenggarakan 

penghargaan Dharma Karya. Apresiasi ini diberikan 
Kementerian ESDM kepada perseorangan maupun 
lembaga atau perusahaan yang berjasa dalam 
pemikiran, keputusan, tindakan, pembangunan, 
serta penemuan baru di sektor energi dan sumber 
daya mineral yang memberikan dampak kemajuan 
dalam pembangunan nasional. 

Dinilai berhasil memberi kontribusi bagi Negeri, New 
PLN Mobile dan Charge.IN, dua aplikasi karya ICON+ 
yang dipersembahkan kepada PT PLN (Persero), 
dianugerahi penghargaan Dharma Karya. Aplikasi 
PLN Mobile dinilai berhasil mengintegrasikan proses 
bisnis PT PLN (Persero) dalam satu genggaman 
untuk meningkatkan pendapatan melalui Beyond 
kWh. Sementara Charge.IN menjadi aplikasi pertama 
pada platform EV Charging Station di Indonesia.

MUHAMMAD RYAN AGUNG
Plt Manager Sales &  Customer Relations ICON+

Berhasil memberi dampak besar bagi kemajuan pembangunan nasional, 
New PLN Mobile dan Charge.IN dianugerahi penghargaan Dharma Karya 

oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

Muhammad Ryan Agung, Plt Manager Sales & 
Customer Relations ICON+ mengatakan, New 
PLN Mobile dinilai sebagai terobosan dalam 
meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. 
Aplikasi ini dianggap mendukung program 
Kementerian ESDM terkait kemudahan dalam 
mendapatkan fasilitas dan produk kelistrikan dalam 
ease doing of business. 

Lebih jauh Ryan menjelaskan, pada dasarnya 
New PLN Mobile merupakan aplikasi kelistrikan 
yang fitur-fitur di dalamnya memuat produk dan 
layanan kelistrikan. Beragam fitur yang dihadirkan 
dalam aplikasi ini seperti pembelian token listrik, 
pembayaran tagihan listrik, fitur pasang baru, 
layanan tambah daya listrik, hingga kanal aduan 
pelanggan. 

iSOLUTION8



ROSA ROSMALA SIMA BANGUN

Manager Data Center ICON+

AFRIZAL FIRMANSYAH
Spv Rekonsiliasi Data & amp; Dana ICON+

Kami berharap New PLN Mobile bisa 
menjadi fondasi bagi lini produk beyond 
kWh sehingga ICON+ dapat bertumbuh 
menjadi lebih besar lagi dalam mendukung 
digitalisasi bisnis PLN di masa mendatang.

Charge.IN diharapkan dapat mendukung 
program pemerintah di era kendaraan listrik. 
Melalui Charge.IN, ICON+ menjadi pelopor 
terbentuknya ekosistem kendaraan listrik.

“Saat ini New PLN Mobile sudah semakin 
lengkap. Di New PLN Mobile, user tak hanya bisa 
mendapatkan layanan kelistrikan, tetapi juga 
layanan produk lainnya seperti layanan internet 
milik ICON+ dan jasa instalatir ListriQu,” ujar Ryan.

Rosa Rosmala Sima Bangun, Manager Data Center 
ICON+ menambahkan, ICON+ tak henti melakukan 
pengembangan fitur dan content. Dalam waktu 
dekat, aplikasi ini akan dilengkapi dengan fitur-fitur 
baru seperti ICONCash dan marketplace. Fitur-
fitur yang dikembangkan ini bertujuan menjadikan 
New PLN Mobile sebagai Super Apps yang dapat 
menyediakan seluruh kebutuhan pelanggan akan 
produk-produk kelistrikan secara end to end 
secara mudah dan terintegrasi.

“Kami berharap New PLN Mobile bisa menjadi 
fondasi dan tumpuan bagi lini produk beyond kWh 
sehingga ICON+ dapat bersaing dalam menghadapi 
disrupsi teknologi digital dan dapat bertumbuh 
menjadi lebih besar dalam mendukung digitalisasi 
bisnis PLN di masa mendatang,” harap Rosa. 

Afrizal menjelaskan, hadirnya Charge.IN sejalan dengan 
arahan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam 
Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan 
Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai 
untuk Transportasi Jalan. Senapas dengan kebijakan 
Kementerian ESDM tentang penyediaan Infrastruktur 
Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik 
Berbasis Baterai, PLN diamanahi untuk menjadi 
penyedia insfrastruktur penunjang kendaraan listrik ini. 

Mendukung Program Pemerintah

Harapan yang sama juga disematkan Afrizal 
Firmansyah, Spv Rekonsiliasi Data & Dana ICON+, 
yang juga bagian dari pengembangan aplikasi 
Charge.IN. Afrizal berharap keberadaan platform 
aplikasi Charge.IN bisa menjadi new revenue 
stream bagi ICON+ maupun PLN sebagai induk 
perusahaan, sehingga bisa memberi tambahan 
pendapatan beyond kwh dari fee sharing dan 
service charge.

Charge.IN merupakan aplikasi bagi EV User serta 
platform berbasis website sebagai back office tool bagi 
pemilik home charging dan pengelola SPKLU. Fitur-fitur 
yang terdapat pada aplikasi ini antara lain, mapping 
lokasi SPKLU, informasi daya charger, control dan 
monitoring proses pengisian daya listrik, dan historical 
transaksi yang membantu users memantau transaksi 
di SPKLU.

“Charge.IN juga dilengkapi dengan fitur pembayaran 
dengan perhitungan transaksi kWh yang digunakan di 
SPKLU. Terdapat beragam kanal pembayaran sehingga 
memudahkan bagi pelanggan,” terang Afrizal. 

Afrizal menambahkan, ke depannya ICON+ akan 
mengembangkan fitur home charger yang merupakan 
infrastruktur utama pengisian kendaraan listrik di 
rumah. Dengan hadirnya fitur-fitur baru diharapakan 
Charge.IN dapat mempercepat pertumbuhan 
kendaraan listrik di Indonesia. 
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Cara ICON+ 
Siapkan SDM  
Berdaya 
Saing Tinggi

Program ini tak hanya mencetak 
talenta terbaik bagi ICON+, tetapi 
juga talenta yang memiliki daya 
saing tinggi di lingkungan BUMN.

Demi menjaga kelangsungan bisnis perusahaan 
di masa mendatang dibutuhkan talenta 

profesional yang memiliki kapabilitas yang baik. 
Mengembangkan potensi insan di dalam perusahaan 
sehingga berhasil meraih kinerja optimal dalam 
menghadapi berbagai tantangan bisnis mutlak 
diperlukan. Oleh karena itu tidak sedikit perusahaan 
yang berinvestasi pada pengembangan sumber daya 
manusia. Tak terkecuali ICON+. 

Manager Human Capital Development ICON+ 
Ginanjar Dwi Marthia mengatakan, ICON+ memiliki 
peran strategis dalam pengembangan program 
Transformasi Digital PT PLN (Persero). Untuk 
memenuhi peran tersebut, ICON+ menyiapkan 
sumber daya manusia (SDM) yang unggul melalui 
akselerasi penyiapan leader high potential dengan 
membentuk program Talent Pool Management. 

Talent Pool Management

Melalui program ini diharapkan 
ICONers bisa lebih termotivasi, 
terlibat, dan mempertahankan 
sekaligus meningkatkan kinerja 
yang lebih baik lagi.

Ginanjar Dwi Marthia
Manager Human Capital Development ICON+

“Melalui program ini diharapkan ICONers bisa lebih 
termotivasi, terlibat, dan mempertahankan sekaligus 
meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi,” jelas 
Ginanjar. 

Ginanjar menambahkan, program Talent Pool 
Management yang dirancang ICON+ bertujuan 
memberi kesempatan bagi ICONers untuk 
mengembangkan diri dan mengasah kemampuan 
yang dimiliki sehingga terjadi akselarasi kompetensi. 
Dibentuk sejak 2019 lalu, program ini telah 
diimplementasikan dan terus ditingkatkan setiap 
tahunnya.
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Para talenta terbaik nantinya memiliki kesempatan 
berkarya selain di PLN Group. Dengan adanya sinergi 
talent di seluruh BUMN, Kementerian BUMN berharap 
insan BUMN memiliki daya saing yang tinggi. Oleh 
sebab itu pendampingan yang diberikan dalam 
program ini berupaya untuk menciptakan mindset 
agile dan kompetitif sehingga budaya continuous 
improvement dan continuous learning bisa tercipta 
dan tetap menjadikan ICON+ sebagai organisasi 
pembelajar. 

“Kami berharap dengan pendampingan yang 
diberikan dalam program Talent Pool Management 
ini, ICONers bisa menjadi top talent di lingkungan 
BUMN,” harap Centrika.  

Lebih jauh Ginanjar menjelaskan, program Talent 
Pool Management memegang peranan penting 
dalam perencanaan karier ICONers, baik dalam 
menentukan jenjang karier dan tercapainya target 
individu untuk melangkah ke jenjang karier yang lebih 
tinggi lagi. Oleh karena itu, ICONers yang mengikuti 
program ini memperoleh sejumlah pelatihan mulai 
dari leadership, coaching, conseling, dan mentoring 
baik dari top management ICON+ maupun eksternal 
yang kompeten di bidangnya.

Siap Bersaing di Seluruh BUMN

Mengenai pihak eksternal yang disebutkan Ginanjar, 
dijelaskan secara lebih rinci oleh Cetrika Permata 
Putri, Officer Talent Design & Development ICON+. 
Centrika menjelaskan, ICON+ bekerja sama dengan 
expertise dan profesional dalam mengembangkan 
dan mendampingi para talent. ICON+ saat ini bekerja 
sama dengan Employee Assistance Center (EAC) 
PLN dan PJB Academy untuk menajamkan program-
program yang telah dirancang.

Program Talent Pool Management terbuka luas bagi 
para ICONers. Seluruh ICONers yang telah memiliki 
masa kerja minimal dua tahun dapat mengikuti 
program ini. Ada pun syarat khusus untuk bisa 
mengikuti program ini antara lain, memiliki kinerja 
di atas rata-rata, minimal dua kali ER berturut-turut 
selama empat semester. Selain itu, tidak memiliki 
riwayat hukuman disiplin dan berusia di bawah 40 
tahun.

“Program ini terdiri dari beberapa kategori, 
Manajemen Atas, Manajemen Menengah, Manajemen 
Dasar, dan Supervisor,” terang Centrika.

Centrika menambahkan, program ini tidak hanya 
bertujuan menciptakan pemimpin-pemimpin baru 
bagi masa depan ICON+, tetapi juga talenta terbaik 
bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program ini 
dirancang sesuai dengan misi Kementerian BUMN, 
yakni melakukan kaderisasi untuk mencari talenta 
muda dan talenta perempuan terbaik di lingkungan 
BUMN. 

Kami berharap dengan 
pendampingan yang diberikan dalam 
program Talent Pool Management 
ini, ICONers bisa menjadi top talent 
di lingkungan BUMN.

Cetrika Permata Putri
Officer Talent Design & Development ICON+
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Tak sekadar menyesap kenikmatan 
secangkir kopi, wisata tematik kopi 
menawarkan pengalaman baru berlibur.

Indonesia memiliki berbagai jenis kopi yang tak 
perlu diragukan lagi kenikmatannya. Kenikmatan 

kopi khas Indonesia tidak hanya diakui di dalam 
negeri, tetapi juga negara-negara lain di dunia. 
Cita rasa yang khas dari masing-masing daerah di 
Indonesia seperti Aceh, Sumatera Barat, Bali, Jawa 
Barat, Lampung, Banyuwangi, Toroja, hingga Flores, 
menjadikan kopi Indonesia primadona di banyak 
negara. 

Kopi arabika yang menjadi salah satu produk unggulan 
Desa Wisata Catur. Berlokasi di Kintamani, Bangli, Bali, Desa 
Wisata Catur menghasilkan kopi arabika terbaik. Wisatawan 
yang berkunjung ke Desa Wisata Catur ini dapat menikmati 
kopi di tengah suasana  alam pedesaan khas Kintamani 
yang asri. Wisatawan juga dapat melihat budidaya tanaman 
kopi hingga proses pembuatan kopi.

sumber poto: www.goodnewsfromindonesia.id

Destinasi Terbaik
bagi Pencinta Kopi

Desa Wisata Catur - Bali

Wisata Tematik Kopi

Besarnya potensi kopi Indonesia ternyata 
menyimpan potensi wisata yang tak kalah besarnya. 
Melalui wisata tematik, tren wisata yang lekat 
dengan budaya dan alam, hamparan perkebunan 
kopi bisa menjadi tren baru wisata yang tak 
hanya diminati wisatawan domestik, tetapi juga 
mancanegara. 

Wisata tematik kopi menawarkan pengalaman baru 
berwisata. Tak sekadar menikmati secangkir kopi 
di tengah rimbunnya kebun kopi, kita akan diajak 
untuk melihat aktivitas panen, bean roasting, coffee 
plantation, hingga mempelajari sejarah dan budaya 
daerah. Bagi para pencinta kopi nusantara, wisata 
tematik kopi bisa menjadi pilihan destinasi baru.
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Desa wisata Bali Pulina berlokasi di Desa Pujung Kelod, 
Gianyar, Bali. Berada di ketinggian 700 meter di atas 
permukaan laut (mdpl) dengan suhu rata-rata mencapai 24 
derajat celsius, desa ini terkenal dengan produk kopi luwak 
berkualitas premium. Selain mencicipi kenikmatan kopi 
luwak, kita akan diajak untuk melihat proses pembuatan 
kopi luwak secara tradisional. 

Bagi wisatawan yang ingin merasakan suasana minum 
kopi yang berbeda, Mesastila bisa menjadi pilihan tepat. 
Berada di dataran tinggi, kita bisa menyaksikan keindahan 
Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, dan Telemoyo. 
Berlokasi di Desa Losari, Magelang, Jawa Tengah ini dulunya 
dikenal dengan Losari Coffee Plantation. 90 persen kopi 
yang dihasilkan merupakan jenis kopi robusta

Mengusung konsep “Ngopi di Tengah Kebun Kopi”, Doesoen 
Kopi Sirap, Semarang, Jawa Tengah, telah lama dikenal 
sebagai destinasi wisata kopi. Di tempat ini kita akan 
disuguhkan pemandangan kebun kopi arabika dan robusta 
yang menghadap Gunung Kelir. Setelah menyesap kopi, 
wisatawan bisa mengikuti proses pemetikan biji dan 
pengolahan kopi hingga siap minum.

sumber poto: www.kopisirap.com

Kopi Arabika Malabar memiliki karakteristik unik dengan 
tekstur kental yang didominasi cita rasa cokelat berpadu 
rempah. Menyusuri kebun kopi di ketinggian 1.800 meter 
di atas permukaan laut dengan suhu berkisar 15 derajat 
celcius, akan memberikan pengalaman berbeda bagi kita. 
Proses pengolah kopi di tempat ini, mulai dari pengupasan, 
pencucian, pengeringan, hingga penyajian ditangani 
langsung oleh para profesional. 

Bali Pulina – Bali

Mesastila Magelang -  Jawa Tengah

Doesoen Kopi Sirap - Jawa Tengah

Kopi Malabar -  Jawa Barat
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iNSIGHT14

Everybody is Marketer

Pelanggan bukan milik bagian pemasaran 
saja. Seluruh insan di dalam perusahaan 
turut andil dalam menghadirkan layanan 
terbaik bagi pelanggan.

Everybody is marketer dipercaya sebagai the new 
rule of business, terutama bagi perusahaan yang 

menyadari pentingnya peran individu dalam aktivitas 
marketing perusahaan. Kesadaran ini tak lepas 
dari keyakinan bahwa brand bukan sekadar nama 
maupun logo, melainkan persepsi publik terhadap 
perusahaan. 

Segala hal yang berkaitan dengan perusahaan 
dan karyawannya berkontribusi pada terbentuknya 
persepsi masyarakat. Ini dapat dipahami mengingat 
mudahnya akses informasi saat ini menjadikan 
aktivitas perusahaan dan karyawan mudah diketahui 
oleh publik. Setiap insan di dalam perusahaan dapat 
mempengaruhi persepsi masyarakat. Karena itulah 
setiap karyawan adalah marketer. 

Peran individu sebagai marketer sangat penting 
sebab citra positif yang dibangun perusahaan tidak 
melulu berbicara pada keunggulan produknya saja, 
tetapi juga service excellence, pelayanan terbaik 
pada pelanggan. Guna menghadirkan pelayanan dan 
pengalaman terbaik bagi pelanggan inilah, peran 
individu di dalam perusahaan sangat menentukan.

kita adalaH 
Marketer
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iNSIGHT 15

Pakailah Baju Daerah

Banyak anggapan bahwa pelanggan atau calon 
pelanggan hanya menjadi bagian dari tanggung 
jawab bagian pemasaran saja. Padahal kenyataannya 
tak demikian. Pelanggan dan calon pelanggan adalah 
milik semua bagian. Dalam menghadirkan layanan 
terbaik, setiap individu pada masing-masing bidang 
di dalam perusahaan secara langsung menjadi 
marketer yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

Karena pelanggan adalah milik semua orang, maka 
setiap individu harus memiliki pola pikir bekerja 
secara teamwork. Dalam men-deliver layanan 
internet, misalnya, terdapat bagian call center, 
aktivasi, development dan bagian lain yang saling 
terhubung sehingga layanan bisa dinikmati oleh 
pelanggan. 

Jiwa melayani artinya setiap individu di dalam 
perusahaan memiliki pemahaman untuk 
berorientasi pada pelanggan. Setiap karyawan di 
dalam perusahaan betul-betul menyadari bahwa 
kelangsungan bisnis perusahaan bersumber dari 
pelanggan. Kepuasan pelanggan akan meningkatkan 
loyalitas pelanggan terhadap perusahaan.

Kemajuan teknologi mengubah perilaku konsumen. 
Dengan banyaknya informasi yang mudah diakses, 
konsumen memiliki keleluasan untuk menimbang 
baik dan buruknya sebuah produk atau jasa yang 
akan digunakan. Mengomunikasikan keunggulan 
produk dan layanan yang dilakukan setiap insan di 
dalam perusahaan akan meningkatkan kesadaran 
pelanggan terhadap perusahaan kita.

Pelanggan Milik Semua Orang

Berpikir Teamwork

Jiwa melayani
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Jumat, 17 September 2021, ICON+ dan Jasa Marga 
Group yang terdiri dari PT Jasa Marga (Persero), 
PT Jasa Marga Related Business, PT Jasa Marga 
Toll Road Operator, dan Jasa Marga IoT Laboratory, 
menggelar Join Planning Session (JPS) di Hotel 
Aston Sentul, Bogor. JPS digelar dalam rangka 
melakukan evaluasi layanan serta alignment 
produk dan solusi ICON+ yang dapat mendukung 
pemenuhan roadmap IT Jasa Marga Group ke depan.

Hari Pelanggan Nasional yang setiap tahunnya 
dirayakan pada 04 November, menjadi momentum 
bagi perusahaan untuk terus memberikan pelayanan 
terbaik kepada pelanggan. Pada perhelatan Hari 
Pelanggan Nasional tahun ini, SBU Regional Jakarta 
dan Banten ICON+ dan Divisi Enterprise Business 
ICON+ mengadakan kegiatan pemasaran bersama di 
Bukit Dago, Tangerang Selatan. 

12 Tahun Bekerja Sama, 
ICON+ dan Jasa Marga 
Semakin Eratkan Sinergi

ICON+ Lakukan Kegiatan 
Pemasaran Bersama ICONNET 
di Hari Pelanggan Nasional

Kegiatan pemasaran bersama ini bertujuan 
menghadirkan kemudahan sekaligus pelayanan 
terbaik kepada para pelanggan. Di sela-sela aktivitas 
pemasaran bersama ini, Direktur Utama ICON+ 
Yuddy Setyo Wicaksono menyapa langsung para 
ICONers yang tengah bertugas. 

Kehadiran orang nomor satu di ICON+ yang 
membawakan kopi bagi para ICONers yang tengah 
bertugas ini sebagai wujud apresiasi ICON+ kepada 
para ICONers. Say thank with coffee menjadi salah 
satu cara ICON+ untuk menciptakan Happy ICONers, 
Happy Customers. 

Julita Indah, Direktur Enterprise Business ICON+ 
yang datang menghadiri acara tersebut, dalam 
sambutannya menyampaikan ungkapan terima 
kasih kepada Jasa Marga yang dalam 12 tahun 
terakhir telah memercayakan ICON+ sebagai 
pendukung IT-nya. ICON+, menurut Julita, selalu 
siap untuk mendukung pemenuhan roadmap IT Jasa 
Marga Group ke depannya dengan berbagai varian 
produk dan solusi.
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Salah satu perubahan yang terlihat selama pandemi 
Covid-19 ialah meningkatnya kesadaran masyarakat 
akan kesehatan. Salah satu cara menjaga tubuh 
tetap bugar ialah dengan berolahraga. Di masa 
pandemi, olahraga virtual sangat digandrungi. 

Senin, 27 September 2021, ICON+ Kantor Perwakilan 
Yogyakarta SBU Regional Jawa Bagian Tengah 
menggelar tasyakuran kantor baru. Tasyakuran ini 
menandai kepindahan Kantor Perwakilan Yogyakarta 
yang sebelumnya berlokasi di Jl. Tunjung, Baciro, ke 
Jl. Urip Sumoharjo No. 103-F, Klitren, Yogyakarta.

ICON+ Gelar Virtual Zumba, 
Run, dan Ride di Hari 
Olahraga Nasional

ICON+ Gelar Tasyakuran 
Kantor Baru Kantor 
Perwakilan Yogyakarta

Pada Hari Olahraga Nasional yang jatuh pada 9 
September 2021, ICON+ mengadakan olahraga 
zumba secara virtual. Dilaksanakan secara serentak, 
kegiatan ini mengajak seluruh ICONers untuk 
olahraga zumba bersama. 

Pada hari yang sama ICON+ menggelar lomba run & 
ride. Perlombaan ini dibuka oleh Direktur Finance & 
Human Capital ICON+ Yuni Suryanto. Melalui kibaran 
bendera, lomba run dengan target 21 kilometer dan 
ride sejauh 210 kilometer pun dimulai. 

Yuni Suryanto, Direktur Finance and Human Capital 
ICON+, yang datang langsung menghadiri acara 
tasyakuran menyampaikan harapannya agar kantor 
baru ini menjadi tempat yang nyaman untuk mencari 
ide, menciptakan inovasi, bekerja, dan berkarya bagi 
seluruh ICONers Yogyakarta.

Ia juga menyampaikan pentingnya menjaga 
soliditas sesama rekan kerja. Kantor, menurut 
Yuni, merupakan tempat di mana semua orang 
seharusnya bisa bersinergi dan berkolaborasi. Bila 
suasana di dalam tim kondusif dan solid, kantor akan 
menjadi tempat yang menyenangkan. Untuk itu, 
Yuni berpesan agar ICONers di Yogyakarta benar-
benar menjadikan kantor sebagai tempat yang 
menyenangkan.
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Sabtu, 25 September 2021, Plt. Bupati Bener Meriah 
Dailami melakukan kunjungan kerja ke kantor 
ICON+ SBU Regional Sumatera Bagian Utara. Dalam 
kunjungannya tersebut, Bupati Bener Meriah juga 
didampingi oleh Anggota DPRK Kabupaten Bener 
Meriah Darwinsyah, Asisten Administrasi Umum 
Armansyah, Kepala Dinas Kominfo Bener Meriah 
Ilha Abdi, Sekretaris Dewan Riswandika Putra, serta 
Kabag Protokol dan Komunikasi Ruslan Ramadhan. 

Rabu, 22 September 2021, ICON+ bersama 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan 
penandatanganan Memorandum of Understanding 
(MoU) terkait program Desa Smart Digital. 
Bertempat di ruang kerja Gubernur Sulawesi 
Tenggara, nota kesepahaman bersama ini 
ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tenggara 
Rusdy Mastura dan GM SBU Regional Sulawesi dan 
Indonesia Bagian Timur ICON+ Iwan Sofyansory. 

Bupati Bener Meriah 
Kunjungi ICON+

ICON+ Bersama Pemprov 
Sulteng Teken MoU Terkait 
Desa Smart Digital

Selama kunjungan, rombongan Bupati Bener Meriah 
mendapat paparan singkat mengenai produk 
dan layanan ICON+. Bener Meriah sendiri tertarik 
untuk bekerja sama dengan ICON+ dalam hal 
pengembangan jaringan internet dan intranet di 
Kabupaten Bener Meriah. 

Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu 
kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten ini berdiri 
sejak 2004 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten 
Aceh Tengah. 

Dalam kesempatan tersebut Iwan mengatakan, 
program Desa Smart Digital merupakan salah 
satu visi dan misi dari Gubernur Sulawesi Tenggara 
dengan harapan masyarakat desa semakin mandiri, 
cerdas, dan sejahtera di masa mendatang. 

Program Desa Smart Digital akan diimplementasikan 
secara bertahap di desa-desa di Kabupaten Sigi, 
Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Moutong. 
Direncanakan lauching pada bulan Oktober, program 
ini ditargetkan menciptakan 1000 desa pintar di 
seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. 
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Sejak diperkenalkan sebagai alat pendukung peranti 
komputer, keyboard turut mengalami perubahan 
seiring dengan kemajuan teknologi. Papan ketik 
ini kini dihadirkan dengan mengusung konsep 
virtual atau dikenal sebagai Virtual Laser Keyboard. 
Memanfaatkan sinar laser beam, virtual keyboard 
dapat diproyeksikan pada permukaan datar apa pun. 

Dilengkapi dengan kemampuan mendeteksi 
pergerakan jari, papan ketik virtual ini akan 
menghasilkan ketikan sesuai yang kita inginkan. 
Hasil ketikan yang ditampilkan tak berbeda ketika 
kita menggunakan keyboard konvensional. Virtual 
Laser Keyboard bisa digunakan untuk berbagai 
macam gawai, mulai dari smartphone, tablet, PC, 
Laptop, kebutuhan industri, hingga pelengkap 
peralatan di luar angkasa. 

Dengan bentuk kotak kecil dengan berat 50 gram, 
papan ketik virtual ini sangat fleksibel untuk dibawa 
bepergian. Peranti ini juga dilengkapi dengan beterai 
internal yang dapat digunakan selama empat jam 
dalam sekali pengisian. 

Virtual laser keyboard ini bisa digunakan dengan 
cara menyambungkan antara dua perangkat melalui 
melalui sinyal Bluetooth atau kabel USB.

Berbeda dengan keyboard konvensional yang 
memungkinkan menyimpan debu di sela-sela 
tombolnya sehingga menjadi kotor, virtual 
keyboard ini lebih aman. Kita pun tak perlu repot 
membersihkannya.

Peranti ini akan mengeluarkan sinar laser yang 
dipancarkan pada suatu objek datar dengan 
tampilan berbentuk keyboard seperti pada 
umumnya. Jika tombol keyboard disentuh, maka 
akan menghasilkan key-stroke. 

Beralih dari 
Konvensional 
Menjadi Virtual
Virtual laser keyboard dapat 
diproyeksikan pada objek datar apa pun. 
Praktis dan sesuai bagi kita yang memiliki 
mobilitas tinggi.

Koneksi Bluetooth dan USB

Berukuran Mini

Laser Projection

Steril dari Debu
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Lindungi Data Diri
dari Peretas Siapa saja bisa berpotensi 

menjadi korban kejahatan 
siber. Data-data diri 
yang penting, tiba-tiba 
ada di tangan pihak tak 
bertanggung jawab dan lalu 
disalahgunakan.

Bagaimana mencegahnya?

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

Ikuti petunjuk-petunjuk keamanan selama 
berinternet, seperti waspada terhadap tautan 
phising, pengelolaan password, enskripsi data. 

Pastikan kita memahami 
cara berinternet yang aman

Beberapa situs atau penyedia layanan 
dapat memberi tahu apakah ada potensi 
security issue di device kita. 

Periksa berkala sistem 
keamanan komputer

Pastikan kita memiliki sistem keamanan 
yang kuat, ya. Banyak yang suka nerobos 
masuk nih, gaes....

Berhati-hati saat gunakan WiFi

Saat diminta untuk memberi data, baik berupa isi 
maupun salinan identitas resmi seperti KTP, pastikan 
bahwa penerima identitas kita memang benar-benar 
memerlukan hal tersebut dan mereka merupakan pihak 
yang jelas serta dapat dimintai pertanggungjawabannya. 
Perlu juga menerakan watermark dalam salinan identitas 
tersebut.

Selektif dalam memberi data


