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Prestasi CC 
PLN 123 di 
Ajang TBCCI

Contact Center PLN 123 
yang dikelola ICON+ kembali 

membuktikan diri di ajang 
penghargaan bergengsi The 
Best Contact Center Indonesia 
2021. Pada tahun ini, CC PLN 123 
berhasil meraup 51 penghargaan. 

15 Platinum, 15 Gold, 
12 Silver, 9 Bronze

51 Penghargaan

Tahun 2021

8 Platinum, 4 Gold, 
6 Silver, 4 Bronze

22 Penghargaan

Tahun 2020

1 Platinum, 1 Gold,
4 Silver, 3 Bronze

9 Penghargaan

Tahun 2019

1 Platinum, 1 Gold,
3 Silver, 2 Bronze

7 Penghargaan

Tahun 2018

Kibarkan Spirit
21 Tahun ICON+

untuk Indonesia

RAYAKAN KEGEMBIRAAN
DI SBU REGIONAL

SATU HARAPAN 
MENJADI YANG TERDEPAN

SEMARAK PERLOMBAAN
MEWARNAI ULANG TAHUN ICON+



Pada tahun ini ICON+ genap berusia 21 tahun. Sebuah usia yang tidak 
lagi bisa dibilang singkat. Dalam kata-kata sambutannya pada acara 

HUT ke-21 tahun ICON+, Direktur Utama ICON+ Bapak Yuddy Setyo 
Wicaksono menyebutkan, usia 21 tahun merupakan usia yang terasa lebih 
berwarna. Pada usia ini terjadi masa transisi dari remaja menuju dewasa. 
Usia yang lebih matang dan siap dalam menghadapi berbagai tantangan 
kehidupan. 

Lebih berwarna. Hal tersebutlah yang memang menandai perjalanan 
ICON+ selama ini. Pada HUT ke-21 tahun ini, ICON+ mengusung 
tema Sinergi untuk Indonesia. Sebagaimana kita tahu, sampai saat ini 
ICON+ telah bersinergi dengan banyak pihak. Tidak hanya di lingkungan 
internal PLN Group, di mana ICON+ berperan sebagai IT enabler yang 
menyediakan ragam solusi digital bagi keluarga besar PLN Group, 
tetapi juga bersinergi dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah, 
pemerintah-pemerintah daerah, pihak swasta, institusi pendidikan dan 
rumah sakit, dan masih banyak lagi. 

Sinergi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghadirkan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Berbagai 
produk, layanan, dan solusi yang dimiliki ICON+, sejak awal memang dirancang untuk dapat membantu berbagai 
persoalan para pelanggan ICON+.

“21 tahun ICON+ hadir di Indonesia. Terus bertumbuh bersama dan berkarya hadirkan layanan terbaik untuk 
bangsa. Sinergi wujudkan transformasi digital Indonesia. Dirgahayu ICON+,” demikian diucapkan Bapak Yuddy 
Setyo Wicaksono dalam acara HUT lalu. 

Selamat ulang tahun, ICON+. Dengan segenap kekuatan dan kemampuan yang ada, kita jalin terus sinergi dan 
kolaborasi demi menghadirkan layanan terbaik.

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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untuk Indonesiauntuk Indonesia

Kibarkan SpiritKibarkan Spirit

21 Tahun ICON+

HUT ICON+ menjadi energi untuk terus aktif berkolaborasi dalam 
memajukan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.

Bagi ICON+ ulang tahun perusahaan tak sekadar 
perayaan tanpa makna. Hari jadi perusahaan 

bukan hanya sebagai momentum menghadirkan 
kegembiraan bagi para insan di dalam perusahaan. 
Hari jadi perusahaan selalu dimaknai dengan 
mengobarkan semangat melayani, menghadirkan 
layanan terbaik kepada pelanggan, mitra bisnis, 
dan tentu saja Ibu Pertiwi. 

Puncak perayaan HUT ICON+ ke-21 dirayakan 
di Auditorium Kantor PT PLN (Persero) pada 21 
Oktober 2021. Dilaksanakan di tengah pandemi, 
acara berlangsung dengan menerapkan standar 
protokol kesehatan COVID-19. Perayaan ulang 
tahun ICON+ dihadiri oleh seluruh jajaran Direksi 
ICON+ serta disiarkan langsung melalui video 
conference ke seluruh Kantor SBU dan Kantor 
Perwakilan ICON+ di seluruh Indonesia. 

“Sinergi untuk Indonesia” menjadi semangat 
yang diusung ICON+ pada hari jadinya yang ke-21 
tahun. Tema yang dipilih ICON+ kali ini ialah untuk 
memacu energi dan semangat ICONers untuk 
terus dapat memberikan kontribusi terbaik untuk 
Indonesia. 

Spirit sinergi telah terpancar kuat dari logo yang 
dirancang khusus untuk merayakan hari jadi ICON+ 
yang ke-21 ini. Garis, warna, dan ornamen pada logo 
merepresentasikan semangat ICONers. Semangat 
ICONers yang berjiwa muda, adaptif terhadap segala 
tantangan, kreatif dan inovatif. Motif batik dari 
berbagai daerah mencerminkan semangat ICONers 
untuk Indonesia. Kata sinergi ialah energi ICON+ 
untuk terus berkontribusi bagi negeri. 
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Direktur Utama ICON+ Yuddy Setyo Wicaksono 
dalam perayaan tersebut mengatakan, 21 tahun 
merupakan usia yang terasa lebih warna. Usia yang 
menjadi masa transisi dari remaja menuju dewasa. 
Usia yang lebih matang dan siap menghadapi 
berbagai tantangan kehidupan. Energi 21 tahun 
ICON+ dibalut ke dalam semangat sinergi. 

Sinergi untuk Indonesia merupakan semangat 
ICONers yang tangguh dan adaptif untuk 
menghadapi berbagai tantangan yang datang. 
Semangat ICONers yang berjiwa muda, kreatif, 
dan inovatif untuk menciptakan berbagai solusi 
dan layanan terbaik dengan teknologi terkini. 
Sinergi menjadi energi ICON+ untuk terus aktif 
berkolaborasi dalam mewujudkan kemajuan 
teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. 

“21 tahun ICON+ hadir di Indonesia. Terus 
bertumbuh bersama dan berkarya hadirkan layanan 
terbaik untuk bangsa. Sinergi wujudkan transformasi 
digital Indonesia. Dirgahayu ICON+,” ucap Yuddy. 

Semangat sinergi juga 
menggelora di seluruh 
direktorat ICON+. Direktur 

Service Excellence ICON+ 
I Putu Riasa menyampaikan 

bahwa energi 21 tahun menjadi 
semangat ICON+ untuk menghadirkan layanan 
yang lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. ICON+ 
berkomitmen untuk memastikan layanan teknis 
dan penyambungan untuk pelanggan baru dapat 
dieksekusi dengan lebih cepat dan tepat sesuai 
dengan Service Level Agreement (SLA). 

Sementara Direktur Finance and Human Capital 
ICON+ Yuni Suryanto menebarkan semangat 
untuk terus mengembangkan seluruh potensi 
dan kompetensi ICONers dengan mengikuti 
perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan. 
ICONers harus menjadikan ICON+ sebagai organisasi 
pembelajar, tempat bagi talenta-talenta unggul dan 
ber-AKHLAK. Dengan begitu ICON+ bisa mencapai 
tujuan bersama, yakni menjadi perusahaan ICT 
terkemuka di Indonesia. 

Tumbuh bersama pelanggan menjadi semangat 
yang digaungkan oleh Direktur Enterprise Business 
ICON+ Julita Indah. Julita mengatakan, energi 21 
tahun menjadi semangat bagi ICON+ untuk menjadi 
partner terbaik pilihan pelanggan. Menghadirkan 
layanan terbaik yang kompetitif dan sesuai dengan 
kebutuhan pelanggan menjadi tantangan yang 
dihadapi ICON+. 

21 tahun ICON+ hadir di Indonesia. 
Terus bertumbuh bersama dan 
berkarya hadirkan layanan terbaik 
untuk bangsa. Sinergi wujudkan 
transformasi digital Indonesia. 
Dirgahayu ICON+.

Yuddy Setyo Wicaksono

Direktur Utama ICON+

I Putu Riasa

Direktur Service 
Excellence ICON+
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“Semangat ICON+ 
menjadi ICT enabler yang 
mendukung pengembangan 
dan kebutuhan bisnis 
pelanggan korporasi. Semangat kita 
untuk memberikan layanan internet yang andal, 
menjangkau, dan terjangkau bagi seluruh rakyat 
Indonesia melalui ICONNET,” ujar Julita. 

Tak henti berinovasi untuk 
memberikan yang 
terbaik bagi negeri 
dilontarkan oleh Ismail 
Deu, Direktur Digital 
Solution and Business 
Development ICON+. 

Ia mengatakan, ICON+ 
akan terus menghadirkan 

inovasi-inovasi layanan 
digital, baik dalam 
pengembangan super 
apps PLN Mobile, guna 
mendukung terwujudnya 

beyond kWh dalam transformasi PLN maupun 
inovasi pengembangan produk yang dapat 
memenuhi kebutuhan layanan enterprise serta 
solusi layanan retail untuk pelanggan ICONNET.

Direktur Electricity and Wholesale Business ICON+ 
Ignatius Rendroyoko menuturkan, energi di HUT 
ICON+ yang ke-21 ini menjadi semangat ICON+ 
sebagai ICT driver untuk terus menghadirkan 
inovasi layanan dengan teknologi 
terkini menuju utility digital 
transformation melalui 
digitalisasi di seluruh 
lini proses layanan 
ketenagalistrikan dan 
mendukung terwujudnya 
transformasi PLN Power 
Beyond Generation.

Sinergi di Berbagai Lini

Semangat sinergi telah lama mewarnai perjalanan 
ICON+. Inisiatif-inisiatif untuk memajukan negeri di 
berbagai lini ditempuh ICON+ melalui sinergi dengan 
pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 
perusahaan swasta dan institusi pendidikan. Di 
lini pendidikan, ICON+ tidak hanya menghadirkan 
konektivitas yang membantu kegiatan belajar 
mengajar. ICON+ menghadirkan solusi yang mampu 
menjawab kebutuhkan proses belajar mengajar 
yang saat ini dilakukan secara daring. 

Melalui sinergi dengan Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ICON+ dipercaya 
menyediakan platform Learning Management 
System (LMS). Solusi dan layanan ini merupakan 
cara ICON+ mendukung dunia pendidikan serta 
kebijakan strategis Kemendikbudristek dalam 
transformasi dunia pendidikan ke arah digital.

Guna mendukung pemerintah daerah dalam 
menghadirkan layanan yang cepat, efisien, tanggap, 
dan transparan, ICON+ menghadirkan layanan 
internet dan solusi teknologi untuk mendukung 
terciptanya Smart City dan Smart Village. Yang 
terbaru, ICON+ bersinergi dengan Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung 
terciptanya 1000 desa pintar di wilayah Sulawesi 
Tengah. Layanan ini tentu diharapkan dapat 
meningkatkan perekonomian sehingga tercipta 
desa mandiri.

Menghadirkan konektivitas yang mampu dijangkau 
oleh desa-desa telah menjadi komitmen ICON+ 
sejak lama. ICON+ menginisiasi layanan jaringan 
internet agar bisa dinikmati oleh seluruh 
masyarakat Indonesia di berbagai wilayah di Tanah 
Air. 

“Dengan masuknya internet ke seluruh pelosok 
Nusantara, saudara kita dapat mengakses 
informasi. Masyarakat Indonesia akan mendapatkan 
hak yang sama dalam akses informasi dengan 
teknologi terkini,” ucap Yuddy.  

Ismail Deu

Direktur Digital 
Solution and Business 
Development ICON+

Ignatius Rendroyoko

Direktur Electricity and 
Wholesale Business 
ICON+

Julita Indah

Direktur Enterprise 
Business ICON+
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Rayakan Kegembiraan
di SBU Regional

21 Tahun ICON+

Puncak perayaan HUT ICON+ ke-21 dirayakan 
secara hibrida. Berlangsung di Auditorium 

Kantor PT PLN (Persero) pada 21 Oktober 
2021, acara ini disiarkan langsung melalui 
video conference ke seluruh Kantor SBU dan 
Kantor Perwakilan ICON+ di seluruh Indonesia. 
Simak keseruan ICONers dari SBU Regional dan 
Kantor Perwakilan ICON+ di berbagai daerah di 
Indonesia.

SBU Regional Kalimantan

SBU Regional Bali dan Nusa Tenggara
SBU Regional  Jawa Bagian Timur

SBU Regional Jawa Bagian Tengah SBU Regional Sumatera Bagian Selatan

SBU Regional Sumatera Bagian UtaraSBU Regional Sulawesi dan Indonesia Bagian Timur
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KP Aceh-Sumatera Bagian Utara

KP Jember

KP BatamKP Kalimantan Selatan

SBT KP Padang SBT KP Riau

KP Yogyakarta

KP Madiun KP Kupang - NTT
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21 Tahun ICON+

ANDI M HENDARIANSYAH

Plt Vice President ENSO 
ICON+

ANTONIUS PADEDA

Plt Vice President 
Electricity Digital Solution

“Usia 21 tahun merupakan usia paling 
semangat dalam membuat perubahan. 
Mari jadikan momentum ini sebagai 
langkah tepat untuk membuat sejarah 
bagi kemanfaatan masyarakat seluas-
luasnya, dan bisa menjadi enabler utama 
digitalisasi PLN meraih beyond kWh, beyond 
connectivity! serta menjadi transformation 
leader bagi konektivitas internet yang 
menjangkau seluruh lapisan masyarakat 
yang tidak terlayani provider lain sampai 
batas terluar Indonesia.”

“Selamat ulang tahun ICON+ yang ke-21. 
Doa kami, ICON+ semakin berjaya dan 
mandiri serta ke depan menjadi perusahan 
ICT & Telekomunikasi yang dipercaya dan 
dicintai oleh seluruh bangsa Indonesia. Di 
usia ke-21, sebagai ICONers kami berharap 
perusahaan ini akan tumbuh sebagai 
perusahaan ICT & telekomunikasi berbasis 
digitalisasi terpercaya sehingga menjadi 
pilihan utama masyarakat Indonesia dalam 
kebutuhan layanan ICT & Telekomunikasi 
yang andal dan berkualitas.”

Kebahagiaan, harapan, dan luapan 
energi untuk terus memberikan 

kontribusi terbaik bagi negeri menyatu di 
ulang tahun ICON+ ke-21. Berikut luapan 
kebahagiaan sekaligus harapan yang 
disampaikan para ICONers di hari jadi 
ICON+ ke-21. 

Satu Harapan 
Menjadi 
yang Terdepan
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RAHMAD EVAN PURNAWAN

Vice President Corporate 
Planning & Amp Performance 
ICON+

GLORIA MAGDALENA

Plt Vice President 
Human Capital ICON+

RONIAL MARTRIWANSYAH

Plt Vice President
Finance ICON+

PUSPA INDAH PASARIBU

Plt Vice President 
Infrastructure Services 
ICON+

PRATAMA ADI SUSENO

Vice President 
Beyond kWh ICON+

“Menelusuri jalan berbatu-batu, pedih terasa 
di ujung kaki. Selamat ulang tahun ICON 
ke-21, bersatu jalan terjal ke depan bersama 
kita daki. Semoga ICON+ bisa menjadi 
perusahaan publik dengan status ‘Unicorn’ 
setara Gojek, Traveloka, atau Tokopedia.”

“Selamat ulang tahun ke-21 ICON+. Terima 
kasih selama 21 tahun telah menyediakan 
ruang bagi kami untuk berkarya dan 
mengaktualisasikan diri serta setia 
memastikan kesejahteraan kami dan 
keluarga di masa-masa sulit. Semoga 
ICON+ tumbuh semakin kuat dan besar, 
menghasilkan produk layanan yang semakin 
memudahkan hidup masyarakat Indonesia 
dan semakin dicintai pelanggan.”

“Semoga di usia yang menginjak remaja 
ini ICON+ bisa terus memberikan warna 
dalam perkembangan dunia IT di Indonesia, 
memberikan manfaat besar bagi masyarakat 
dan selalu leading dalam pengembangan 
solusi informatika. Saya berharap ICON+ 
terus tumbuh berkembang dan menjadi 
satu-satunya pilihan terbaik masyarakat 
dalam koneksi broadband.”

“Selamat hari jadi ICON+ ke-21. Lets 
amplify the great energy to make ICON+ 
UNSTOPABLE. Harapan saya, kita sebagai 
keluarga besar ICON+ semakin kompak dan 
solid,  hang in hand melampaui target, dare 
to dream big, and make it happen.”

“Selamat ulang tahun untuk ICON+. 
Sebuah perjalanan panjang sebagai 
perusahaan dengan 90 persen pekerja 
dari golongan milenial. Momentum 21 
tahun ini merupakan sebuah titik balik 
ICON+ untuk bertransformasi menjadi 
lebih besar lagi. Bertransformasi melayani 
customer yang jauh lebih banyak, dengan 
mengeluarkan produk-produk inovasi, 
seperti ICONNET. Pantang menyerah, tetap 
semangat! Semoga ICON+ bisa menorehkan 
prestasi terbaik menjadi lebih besar, 
menjadi perusahaan leading di bidang 
telekomunikasi, ‘terbaik di negeri sendiri’. 
ICON+ pasti bisa menuju 20 juta pelanggan. 
We can do it! we will do it! we are one!”
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Ulang tahun ICON+ semakin berwarna 
dengan beragam lomba. Hadirkan 
kegembiraan sekaligus ruang mengasah 
bakat ICONers.

Minggu, 3 Oktober 2021, ICON+ genap berusia 
21 tahun. Dengan tema “Sinergi untuk 

Indonesia” ICON+ mengibarkan semangat seluruh 
ICONers untuk memberikan kontribusi terbaik bagi 
Indonesia. Sejumlah perlombaan digelar ICON+ 
untuk memeriahkan hari jadinya yang ke-21 ini. 
Para ICONers beradu bakat dalam lomba Story 
Telling, IGTV, Ragam Talenta, hingga lomba Tikok 
SBU.

Manager Opharset SBU Regional Sumatera 
Bagian Utara ICON+ Ceceng Muhaimin berhasil 
menunjukkan keterampilannya dalam Story Telling. 
Selama dua menit, Ceceng berhasil menyampaikan 
kisah dan ide-ide menarik di hadapan para juri. 
Berkat kemampuannya menyampaikan gagasan 
tersebut, ia terpilih sebagai juara Story Telling. 

“Tantangan dari lomba ini adalah bagaimana 
menyampaikan inti cerita yang dapat dimengerti 
oleh para juri dalam waktu yang sangat singkat,” 
ujar Ceceng. 

Ceceng menambahkan, tidak ada persiapan khusus 
yang dilakukan. Ia hanya menyiapkan menulis ide-
idenya dalam selembar kertas sehari menjelang 
perlombaan. Ide-ide tersebut kemudian ditampilkan 
ke dalam bentuk presentasi. Sebagai pengalaman 
partama mengikuti lomba Story Telling, ia mengaku 
sangat senang karena mendapat pengalaman 
menarik. Terlebih bisa meraih juara. 

“Ketika saya terpilih sebagai pemenang dalam lomba 
ini pastinya senang, dan tidak diduga juga dengan 
waktu terbatas saya bisa mempersiapkan semuanya 
dengan baik,” ucapnya.

21 Tahun ICON+

Semarak Perlombaan
Mewarnai Ulang Tahun ICON+

Tantangan dari lomba ini adalah 
bagaimana menyampaikan inti cerita 
yang dapat dimengerti oleh para juri 
dalam waktu yang sangat singkat.

Ceceng Muhaimin

Manager Opharset SBU Regional
Sumatera Bagian Utara ICON+
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Ceceng berharap, di hari jadi yang ke-21 ini, ICON+ 
dapat terus berkembang menjadi lebih baik dan 
tetap menyejahterakan karyawannya. Potensi 
ICON+ menjadi perusahaan besar sangat terbuka 
lebar, terlebih hadirnya produk retail ICONNET 
yang semakin diperhitungkan di dunia layanan 
telekomunikasi. 

Hadirkan Pengalaman Berkesan

Harapan yang sama juga disematkan Tito Azhari 
Saputro, Customer Service Officer Contact Center 
PLN 123. Tito yang berhasil meraih juara pertama 
dalam lomba Ragam Talenta ini berharap ICON+ bisa 
menjadi perusahaan yang semakin maju, sukses, dan 
selalu melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. 

Keikutsertaan Tito dalam lomba yang mengharuskan 
ICONers menujukkan berbagai talenta ini karena 
ingin mempersembahkan karya terbaiknya kepada 
ICON+. Menurutnya, melalui perlombaan ini, seluruh 
ICONers diajak untuk mengasah bakat dan talenta di 
luar kemampuan yang mendukung pekerjaan sehari-
hari. Melalui acting dan menyanyi, Tito berhasil 
mencatatkan namanya sebagai juara pertama 
Ragam Talenta ICON+. 

Pria yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di 
bidang entertainment ini mengaku bahwa acting dan 
menyanyi bukan hal baru baginya. Kendati demikian 
ia mempersiapkan perlombaan ini dengan matang. 
Tito berupaya untuk menampilkan karya terbaik 
dengan konsep yang telah dipersiapkan dengan baik. 

“Dengan pengalaman di bidang entertainment dan 
didukung tim kreatif CC 123 site Denpasar, ide yang 
ada di kepala saya menjadi lebih mudah dituangkan 
ke dalam karya,” ujar Tito. 

Tito menambahkan, perlombaan ini memberi kesan 
khusus baginya. Saat proses pengambilan video, Tito 
kesulitan mencari pengganti model wanita untuk 
video klipnya. Namun kabar baik datang saat Anya 
Geraldine, aktris Indonesia, membantunya dalam 
pembuatan video tersebut. 

Lebih jauh Tito mengatakan, kompetisi-kompetisi 
internal ICON+ sebaiknya memang sering diadakan. 
Menurutnya, selain bisa mengasah talenta yang 
dimiliki para ICONers, kompetisi ini juga bisa 
dijadikan sebagai refreshing dari beban kerja setiap 
hari sekaligus menjaga silaturahmi para ICONers.

Dengan pengalaman di bidang 
entertainment dan didukung tim 
kreatif CC 123 site Denpasar, ide 
yang ada di kepala saya menjadi lebih 
mudah dituangkan ke dalam karya.

Saya sempat insecure karna video 
saya direkam hanya memakai 
handphone dan diedit seadanya.  
Saya merasa banyak video peserta 
lain yang lebih menarik dengan 
kualitas gambar lebih bagus.

Tito Azhari Saputro
Customer Service Officer 
Contact Center PLN 123

Putri Permatasari
Collection, Operasi Pemeliharaan, dan Aset 
SBU Regional Sumatera Bagian Tengah ICON+

Sepertihalnya Tito, Collection, Operasi Pemeliharaan, 
dan Aset SBU Regional Sumatera Bagian Tengah 
ICON+ Putri Permatasari mengatakan, perlombaan 
ini memberikan kesan khusus baginya. Lomba IGTV 
dengan tema “One Day in My Life” ini merupakan 
perlombaan yang mengangkat aktivitas sehari-hari 
ICONers. Putri membuat konsep tentang keseharian 
dan pekerjaannya di ICON+.  

Putri mengaku tidak menyangka terpilih sebagai 
pemenang lomba IGTV. “Saya sempat insecure karna 
video saya direkam hanya memakai handphone dan 
diedit seadanya.  Saya merasa banyak video peserta 
lain yang lebih menarik dengan kualitas gambar 
lebih bagus,” terang Putri. 

Dalam luapan kegembiraan berhasil meraih juara 
pertama lomba IGTV, Putri menitipkan harapan bagi 
ICON+ yang genap berusia 21 tahun. Ia berharap 
ICON+ semakin jaya, semakin maju, dan semakin 
dikenal melebihi provider lain.  
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HUT ICON+ Ke-21

Dari Stakeholder untuk ICON+
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Harapan dan doa mengiringi hari jadi ICON+ ke-21. Segudang harapan dan doa tersebut 
disematkan para mitra bisnis kepada ICON+, partner yang tak pernah berhenti untuk terus 

memahami dan mencari solusi akan kebutuhan teknologi para mitra bisnisnya.

Andi Harun – Wali Kota Samarinda

Rahmad Mas’ud - Wali Kota Balikpapan

Selamat ulang tahun ke-21 ICON+. Semoga ICON+ akan terus jaya, berkembang, 
dan mampu mendorong industri digitalisasi di Indonesia.

Semoga dengan usia yang semakin matang, ICON+ bisa memberikan pelayanan 
teknologi, informasi, dan komunikasi yang inovatif kepada seluruh pelanggannya. 

Di angka 21 tahun ini, ICON+ dapat terus menjadi perusahaan telekomunikasi yang 
memberikan pelayanan semakin baik terutama di masa pandemi ini.

Selamat ulang tahun ICON+. Di mana ketika kita tidak dapat bertatap muka, 
kita masih bisa menyambung komunikasi melalui jaringan telekomunikasi.

Tjhai Chui Mie – Wali Kota Singkawang

ICON+, anak perusahaan PT PLN (Persero) secara konsisten dan bertahap 
melakukan ekspansi konektivitas jaringan telekomunikasi ke berbagai wilayah 
terpencil di Indonesia.

M. Agus Setiawan – Direktur Bisnis PT Jasa Marga

Ngurah Wirawan – Direktur Utama PT Kawasan Industri Medan



Marten Taha – Wali Kota Gorontalo

Ibnu Sina – Wali Kota Banjarmasin

Indra Yasin – Bupati Gorontalo Utara

Yaumil Ambo Djiwa – Bupati Pasangkayu

Aditya Ariffin – Wali Kota Banjarbaru

ICON+ membantu melahirkan berbagai inovasi berbasis teknologi yang 
memudahkan masyarakat. Selamat ulang tahun ICON+ ke-21.

ICON+ menjadi bagian penting dalam menggapai cita-cita mencerdaskan bangsa 
melalui ruang informasi dan jaringan internet.

Untuk ICON+, teruslah aktif memberikan layanan yang terbaik dalam rangka 
menunjang Kota Banjarmasin sebagai Smart City.

Semoga di ulang tahun yang ke-21, ICON+ akan memberikan kontribusi infomasi 
yang sangat penting.

Semoga ICON+ semakin maju dan senantiasa menjadi perusahaan telekomunikasi 
yang terdepan dan selalu berinovasi dalam mendukung digitalisasi untuk negeri.

Semoga ICON+ semakin sukses dalam memberikan keandalan layanan 
telekomunikasi nasional serta semakin adaptif mengambil bagian dari kemajuan 
teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia.

Semoga ICON+ semakin maju dan menjadi perusahaan teknologi informasi dan 
komunikasi yang terdepan dan selalu berinovasi dalam mendukung digitalisasi 
untuk negeri.

Saleh Siswanto – General Manager PLN UIW Kaltimra

Suri Fitriah – Kepala Dinas Diskominfo Pasangkayu
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Sebagai perusahaan yang mengerti pentingnya 
kebutuhan teknologi dalam mendukung proses 

bisnis para mitra bisnisnya, ICON+ tak henti 
melahirkan inovasi-inovasi baru. Inovasi menjadi 
tata nilai yang dijiwai oleh seluru h ICONers. Dalam 
merawat sekaligus menjaga iklim inovasi agar terus 
tumbuh dan berkembang di dalam perusahaan, 
ICON+ menggelar kompetisi iGEN+.

Dengan tema “Embracing Digital Transformation 
Through Continuous Innovation”, iGEN+ tahun 
2021 dirancang sebagai ruang kreasi bagi seluruh 
ICONers untuk menciptakan berbagai solusi terhadap 
permasalahan yang dihadapi perusahaan maupun 
para mitra dan calon mitra bisnis ICON+. 

Enam inovasi terbaik berhasil menempati peringkat 
teratas pada iGEN+ 2021 ini. Diumumkan pada 
puncak perayaan ulang tahun ICON+ ke-21 yang 
dilaksanakan di Auditorium Kantor PT PLN (Persero) 
pada 21 Oktober 2021, ICONNET Control Automation 
(ICA) menempati peringkat pertama pada iGEN+ 
tahun ini. 

ICA merupakan inovasi hasil rancangan Plt Manager 
Retail Operations ICON+ Ferro Aryo Hanendyo, 
Engineer IT Infrastructure Planning & Architecture 
ICON+ Bhayu Herwahyudi, Engineer Analyst Network 
Infrastruktur Planning & Architecture ICON+ 
Aries Sandi Chandra S, dan Plt Supervisor Retail 
Configuration & Performance Management ICON+ 
Sudarmanto Sariman. 

iGEN+ 

ICA terpilih sebagai pemenang utama karena berhasil 
menciptakan solusi untuk mempercepat proses 
aktivasi pada Optical Network Termination (ONT) 
pelanggan. Saat terjadi gangguan, diperlukan teknisi 
on site untuk melakukan konfigurasi ONT. Kondisi 
ini tentu saja mengharuskan hadirnya teknisi untuk 
melakukan monitoring dan konfigurasi ONT. Dengan 
ICA, proses monitoring dan konfigurasi ONT bisa 
dilakukan secara remote. 

Durasi yang dibutuhkan dalam proses instalasi 
perangkat ONT pun dapat dipangkas dengan inovasi 
ICA ini. Proses provisioning ONT yang sebelumnya 
dilakukan secara manual kini bisa dilakukan secara 
remote menggunakan sistem ICA sebagai Auto 
Configuration System. Inovasi ini juga menjadi 
solusi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan 
konfigurasi pada proses konfigurasi manual. Dengan 
proses yang lebih cepat tentu saja menghadirkan 
pengalaman terbaik kepada pelanggan.

Kelebihan lain yang ditawarkan ICA ialah 
pemanfaatan data bagi ICON+. Data yang diperoleh 
dari ICA bisa diolah menjadi data visualization yang 
ditampilkan pada dashboard untuk digunakan 
sebagai sistem pembelajaran mesin (Machine 
Learning) dan kecerdasan buatan (Artificial 
Intelligence). Data yang telah diolah dapat 
membantu kebutuhan bisnis untuk pengembangan 
produk dan layanan yang disediakan oleh ICON+. 

Karya Terbaik 
Para Inovator ICON+
Inovasi yang dihadirkan menjawab 
dua kebutuhan utama, produk 
baru dan proses bisnis baru yang 
mendukung laju tumbuh perusahaan.
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Business Process Improvement

Karya inovatif yang beradu dalam iGEN+ tak hanya 
menelurkan produk-produk baru yang berpotensi 
menjadi revenue generator saja. Kompetisi ini juga 
menjadi ajang bagi para inovator menelurkan ide-ide 
segar terkait perbaikan proses bisnis yang dapat 
meningkatkan efektivitas dan produktivitas proses 
bisnis yang telah berjalan.

Gagasan Manager Bidang Product Management, 
Divisi Electricity Digital Solution ICON+ Weni Levin 
Richardson Blegur, Manager Bidang Planning, Design 
and Implementation, Divisi Electricity Digital Solution 
ICON+ Satrio Purwosunu, dan Staff Ahli Direksi 
Direktur Electricity and Wholesale Business ICON+ 
Antonius Darma Setiawan dalam menghadirkan 
solusi proses bisnis baru diganjar peringkat kedua 
pada iGEN+ tahun ini. Inovasi yang dihadirkan ketiga 
ICONers ini ialah Peningkatan Kualitas Pembacaan 
Meter melalui Pengembangan Metode Push dan 
Perangkat Berbasis IoT pada Advance Metering 
Infrastructure (AMI).

Metode push dilakukan dengan memindahkan data 
collector (DC) ke posisi lebih dekat dengan meter. 
DC sebagai client app ditanam dalam smart modem 
dan mengirimkan request melalui kabel serial 
ke meter (server app). Smart modem kemudian 
melakukan transformasi format data dari DMLS 
ke format IoT. Smart modem ini juga berfungsi 
mengendalikan dan mengoordinasikan data yang 
harus dikirim dan disimpan sesuai dengan kondisi 
kanal telekomunikasi. 

Dengan metode baru berbasis IoT ini diharapkan 
meningkatkan kinerja pembacaan meter bervolume 
besar secara simultan dan real time pada waktu 
yang ditentukan. Inovasi dengan metode push ini 
juga menjadi solusi yang efektif untuk pembacaan 
sensor secara masif dan data stream. Selain itu, 
metode baru ini juga membuka peluang bisnis baru 
bagi ICON+ dan PLN dengan tetap mempertahankan 
SLA (Service Level Agreement) terhadap pelanggan. 

Sementara inovasi terbaik ketiga diraih oleh Spv 
Configuration Management, Bidang Configuration 
Management ICON+ Fraedi Hangga Hariskiananto, 
Spv OSS Data Integrator & APP Maintenance, Bidang 
IT Enterprise ICON+ Fikri Wiryawan, dan Engineer 
App & Database Security, Bidang IT Enterprise 
ICON+ Rio Ruslan. Ketiga ICONers ini menawarkan 
NETAUTO sebagai mitigasi risiko terhadap berbagai 
permasalahan yang berpotensi menghambat laju 
pertumbuhan bisnis ICON+ di masa depan.

Kesalahan konfigurasi yang menyebabkan gangguan 
pada layanan existing, tidak efisiennya network 
yang disebabkan konfigurasi pada perangkat yang 
tidak standar, kekhawatiran tidak terpenuhinya 
permintaan aktivasi serta kerugian yang disebabkan 
kegagalan dalam mengembalikan bandwidth ke 
posisi awal menjadi dasar pertimbangan ketiga 
ICONers ini melahirkan NETAUTO.

Dari sisi finansial, NETAUTO merupakan solusi yang 
efisien dari sisi pembiyaan sekaligus meminimalisir 
kerugian akibat kegagalan mengembalikan 
bandwidth ke posisi semula. Inovasi ini juga 
meminimalisir kemungkinan terjadinya gangguan 
yang disebabkan miss konfigurasi. 
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Contact Center (CC) PLN 123 kembali 
membuktikan prestasinya dalam ajang anugerah 

The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2021 
yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center 
(ICC), di The Westin, Jakarta, Senin (25/10). Pada 
ajang tersebut, CC PLN 123 berhasil memboyong 51 
trofi penghargaan, dan sekaligus mengantarkan CC 
PLN 123 menjadi Runner Up TBCCI 2021.

51 trofi penghargaan tersebut terdiri dari 15 
penghargaan Platinum, 15 penghargaan Gold, 12 
penghargaan Silver, dan 9 penghargaan Bronze dari 
tiga kategori yang diikuti, yakni kategori Corporate, 
kategori Teamwork, dan Kategori Individual.

Capaian CC PLN 123 pada ajang TBCCI tahun 
ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan 
pencapaian tahun-tahun sebelumnya. Pada 2018, CC 
PLN 123 hanya berhasil memeroleh 7 trofi. Jumlah 
ini meningkat menjadi 9 trofi pada 2019. Terakhir, 
pada 2020, CC PLN 123 berhasil memboyong 22 
trofi.

ICON+ terus berkomitmen mendukung upaya 
pemerintah dalam menyelenggarakan proses 

pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan secara 
digital. Komitmen ini diwujudkan oleh ICON+ dalam 
bentuk penandatanganan nota kesepahaman antara 
ICON+ dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), pada Rabu 
(06/10).

Dalam acara penandatanganan tersebut, ICON+ 
diwakili langsung oleh Direktur Utama ICON+ Yuddy 
Setyo Wicaksono. Sementara dari Kemendikbudristek 
hadir Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek 
Suharti, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi 
Muhammad Hasan Chabibie, dan Plt. Kepala Biro 
Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Anang 
Ristanto.

Dalam nota kesepahaman tersebut, ICON+ dipercaya 
menyediakan platform Learning Management 
System (LMS), yang dapat mendukung kebijakan 
strategis Kemendikbudristek dalam transformasi 
dunia pendidikan ke arah digital.

CC PLN 123 Boyong 51 Trofi 
Penghargaan di TBCCI 2021

ICON+ Dukung Transformasi 
Digital Kemenbudristek Melalui 
Pengembangan LMS
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ICON+ Gelar Joint Planning 
Session Bersama Perumnas

Siap Dukung Smart City, 
ICON+ Hadir di Indo Smart 
City Forum & Expo 2021

Sinergi untuk Indonesia menjadi spirit yang terus 
digelorakan ICON+. Sebagai salah satu bentuk 

sinergi dalam memajukan bangsa ialah dengan 
menjalin kerja sama antar sesama Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN). Sinergi ini diwujudkan ICON+ melalui 
Joint Planning Session (JPS) dengan Perumnas pada 
Jumat, 8 Oktober 2021.

Bertempat di Teraskita Hotel Jakarta Managed by 
Dafam, JPS dihadiri oleh PT PLN (Persero), induk 
perusahaan ICON+ serta PT Haleyora Power, entitas 
anak perusahaan PLN lainnya. Sementara dari 
Perumnas, selain perwakilan dari Perumnas Pusat, 
JPS ini juga dihadiri oleh Perumnas TOD Rawa 
Buntu, Perumnas TOD Tajung Barat, Perumnas TOD 
Margonda, dan Perumnas Darmaga Bogor.

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia 
(APEKSI) bersama Garindo Media Tama 

menggelar Indo Smart City Forum & Expo (ISCFE) 
2021. Acara yang digelar di Ballrom The Rich Jogja 
Hotel, Yogyakarta, ini berlangsung selama tiga hari, 
13-15 Oktober 2021. 

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang 
information and communication technology (ICT), 
ICON+ hadir dalam ISCFE. Diwakili oleh Direktur 
Enterprise Business ICON+ Julita Indah dan Plt 
Vice President Government, Mining, Construction & 
Hospitality Solution ICON+ Panca Pratamto, ICON+ 
hadir untuk memperkenalkan serta menyatakan 
kesiapan mendukung terwujudnya Smart City di 
berbagai kota di Tanah Air. 

Kepala Divisi Pengadaan Perumnas Affandi dalam 
sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada 
ICON+ yang telah mendukung berbagai kebutuhan 
Perumnas. ICON+ mendukung Perumnas terkait 
layanan internet serta solusi digital seperti CCTV 
dan videotron untuk menunjang kebutuhan 
penghuni baik di room unit maupun kenyamanan di 
public area.

Keterlibatan ICON+ dalam forum ini bertujuan 
untuk memberi dukungan kepada pemerintah 
kota dari sektor telekomunikasi dan digitalisasi. 
Pengembangan Smart City tentu memerlukan 
dukungan dari sektor telekomunikasi, terutama 
pada saat pandemi saat ini, jaringan telekomunikasi 
yang kuat untuk memberikan kelancaran dalam 
proses transaksi dan administrasi via daring atau 
digital menjadi kebutuhan besar.
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Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 
mendorong rumah sakit menerapkan menerapkan 

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). 
SIMRS sendiri merupakan sistem teknologi 
komunikasi dan informasi yang memproses dan 
mengintegrasikan alur proses layanan rumah sakit. 
Melalui sistem ini proses koordinasi, pelaporan dan 
prosedur administrasi untuk memperoleh informasi 
menjadi lebih tepat dan akurat. 

Dengan besarnya kebutuhan pemanfaatan teknologi 
informasi dalam meningkatkan layanan terhadap 
pasien, Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari 
menggelar audiensi dengan ICON+.  Dilaksanakan 
pada 12 Oktober 2021, RSI Jemursari diwakili 
oleh Wakil Direktur Penelitian dan Pendidikan RSI 
Jemursari Aditya Bhayusakti dan Wakil Direktur 
Pelayanan Medis RSI Jemursari Dyah Yuniati. 

Dalam audiensi tersebut, Agus bersama tim SBU 
Regional Jawa Bagian Timur ICON+ memaparkan 
presentasi dan simulasi mengenai Sistem 
Informasi Manajemen Rumah Sakit. Setelah 
melakukan pembahasan mengenai SIMRS, ICON+ 
juga menyatakan kesiapan untuk mendukung RSI 
Jemursari dalam menyediakan Airdisinfex.

Jumat, 08 Oktober 2021, ICON+ menerima 
kunjungan dari Dinas Komunikasi dan 

Informasi Kabupaten Tuban, Dinas Komunikasi dan 
Informasi Kabupaten Jember, Universitas Jember, 
dan Politeknik Negeri Jember. Kunjungan yang 
berlangsung hingga 10 Oktober 2021 tersebut 
berlangsung di Kantor ICON+ Gandul.

Dalam kunjungan yang berlangsung selama tiga 
hari tersebut, ICON+ memaparkan mengenai Data 
Center dan Command Center ICON+. Tak hanya itu 
saja, peserta juga mendapat pelatihan mengenai 
Container Data Virtual Machine serta sharing 
tentang rencana pembangunan dan pengembangan 
infrastruktur dan jaringan.

ICON+ Siap Dukung Implementasi
SIMRS di RSI Jemursari

ICON+ Sambut Hangat 
Kunjungan Diskominfo Tuban 
dan Diskominfo Jember
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Industri telekomunikasi tempat saya bernaung 
selama 27 tahun terakhir adalah salah satu industri 

yang punya potensi terkena disrupsi dari pemain-
pemain digital yang baru seumur jagung. Salah 
satu serangan yang menggigit yang dilakukan oleh 
WhatsApp. 

Ahmad Sugiharto memulai tulisannya dalam buku 
Synergy Way of Disruption dengan menggambarkan 
sebuah tantangan yang harus dihadapi perusahaan 
besar di era disruptif ini. Disrupsi menurut KBBI 
diartikan sebagai tercerabut dari akarnya, sebuah 
kondisi yang menggambarkan perubahan besar 
dalam kehidupan dan bisnis akibat perkembangan 
teknologi. 

Perusahaan-perusahaan besar bahkan yang 
mendominasi pasar memang memiliki keunggulan 
dari sisi merek, sumber daya, modal, dan basis yang 
besar. Kendati demikian, tidak seluruh perusahaan 
mampu bertahan. Banyak perusahaan yang tidak 
siap menghadapi gelombang disrupsi digital. Bahkan 
tak sedikit yang terlambat menyadari besarnya 
gelombang perubahan ini. 

Tiga kelemahan besar yang membuat perusahaan-
perusahaan besar sulit bertahan antara lain, lemah 
dalam inovasi, tidak lincah menyikapi perubahan 
yang begitu cepat, dan tidak memiliki keberanian 
untuk mengambil risiko atau berekspresimen. 
Sementara para pendatang baru datang dengan 
lebih inovatif, lincah, dan berani mengambil risiko. 

Untuk memenangkan persaingan, tulis Ahmad, 
perusahaan petahana harus menggunakan 
kekuatan yang dimiliki. Kekuatan merek, sumber 
daya, modal, dan basis yang besar adalah kekuatan 
yang harus dikembangkan demi keberlanjutan 
inovasi perusahaan. Kekuatan ini diperlukan untuk 
menghasilkan produk yang disruptif, yakni produk 
dengan kualitas yang lebih tinggi dengan harga yang 
lebih rendah dibandingkan dengan kompetitor. 

Satu catatan penting yang harus dilakukan di era 
disruptif ini, perusahaan perlu membuka gerbang 
selebar-lebarnya untuk bersinergi. Maka akan 
tercipta produk yang disruptif. 

SINERGI, KUNCI BERSAING 
DI ERA DISTRUPTIF
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21 Tahun ICON+

Makna Logo
di Usia Penuh warna

Garis-garis tegas yang 
mengikuti bentuk angka 2 
mencerminkan kemampuan 
ICONers yang Adaptif, siap 
menghadapi segala macam 
tantangan dan perubahan.

Unsur Motif Batik dari 
beberapa daerah pada 
angka 1 (huruf satu) 
mencerminkan satu 
Semangat ICONers 
untuk Indonesia.

Kombinasi Warna-warni 
diambil dari unsur 
warna logo ICON+ dan 
ICONNET mencerminkan 
warna-warni dan 
harmoni semangat 
jiwa muda, kreatif, dan 
inovatif para ICONers.

SINERGI adalah Energi ICON+ 
untuk terus  aktif berkolaborasi 
dalam mewujudkan kemajuan 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi di Indonesia.
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