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Budaya Kerja 
Contact Center 
PLN 123

Terdepan Hadirkan 
Pengalaman Terbaik 

bagi Pelanggan

Contact Center ICON+
Sikap melayani dari hati 

merupakan nilai penting yang 
dijiwai oleh seluruh ICONers di 
Contact Center  PLN 123. Pada 
2021, ICON+ memprioritaskan 

pada dua program yang bertujuan agar seluruh 
insan di dalam perusahaan menjiwai peran 
dan tugas dengan baik sehingga mampu 
menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi 
pelanggan.

Program ini dirancang guna 
memastikan kesesuaian standar 
layanan yang berikan CC PLN 123 
dengan kebutuhan pelanggan.

Pengembangan kompetensi CSO 
meliputi standarisasi energi suara, 
volume, intonasi, tempo, dan 
artikulasi yang diperlukan dalam 
memberikan layanan terhadap 
pelanggan. 

Review SOP dan Instruksi Kerja

Program EVITA

ITIKAD ICON+ HADIRKAN 
SENYUM PELANGGAN

SIKAP MELAYANI
TERPATRI DI HATI

SAATNYA MEMULAI KEMBALI 
PERJALANAN KE LUAR NEGERI
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Kemampuan perusahaan menunjukkan dengan tepat nilai suatu produk 
atau layanan menjadi nilai penting bagi pelanggan. Nilai maksimum 

yang diperoleh pelanggan dari produk maupun jasa akan melahirkan 
kepuasan. Namun hal tersebut hanya menyentuh aspek fungsional saja. 
Perusahaan perlu menyentuh aspek psikologis agar pelanggan merasa 
puas seutuhnya. 

Keutuhan sebuah kepuasan inilah yang menjadi tantangan bagi banyak 
perusahaan. Salah satu lini terdepan yang berupaya menghadirkan 
pengalaman terbaik bagi pelanggan ialah contact center. Melayani dari 
hati yang mampu berdampak ke hati konsumen merupakan nilai yang 
terus dipelihara oleh Contact Center PLN 123, layanan pusat informasi 
kelistrikan PT PLN (Persero) yang dikelola oleh ICON+. 

Sikap melayani yang dihadirkan oleh jiwa-jiwa yang tangguh serta tulus ini 
meraih apresiasi gemilang pada ajang The Best Contact Center Indonesia 
(TBCCI) 2021. Contact Center PLN 123 meraih 51 penghargaan dari 

tiga kategori yang diikuti, Kategori Corporate, Kategori Teamwork, dan Kategori Individual. Peraihan ini sekaligus 
mengantarkan Contact Center PLN 123 menjadi Runner Up TBCCI 2021.

Penghargaan jelas bukan tujuan utama, tetapi telah menunjukkan bahwa Contact Center PLN 123 merupakan 
contact center yang andal. Direktur Utama ICON+ Yuddy Setyo Wicaksono mengamini bahwa menjadi garda 
terdepan dalam melayani pelanggan tentu bukan pekerjaan mudah. Sebab nama baik perusahaan akan terlihat dari 
cara customer service officer merespons pelanggan.

“Saya melihat sikap berorientasi pada pelayanan ada di Contact Center PLN 123. Sikap ini merupakan sikap 
paling tinggi derajatnya dalam menjalankan kehidupan,” demikian disampaikan Yuddy pada acara penyerahan 
penghargaan TBCCI. 

Semangat ICONers dalam melayani tidak akan pernah padam. Semangat untuk terus melakukan perbaikan dalam 
segala lini, menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik bagi pelanggan.

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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Contact Center ICON+

Customer service officer 
ICON+ tak hanya memiliki 
kompetensi merespons 
pelanggan dengan baik dan 
tepat, tetapi juga memiliki 
sikap melayani dari hati.

Perusahaan hebat memahami betul makna 
pelayanan pelanggan. Pelanggan ditempatkan 

sebagai orientasi penting yang memengaruhi setiap 
proses bisnis perusahaan. Dengan posisi tersebut 
maka strategi dan arah perusahaan dapat dirancang 
untuk melayani dan menghadirkan kepuasan 
bagi pelanggan. Salah satu lini terdepan dalam 
menghadirkan layanan terbaik bagi pelanggan ialah 
contact center. 

Terdepan Hadirkan
Pengalaman Terbaik 
bagi Pelanggan

Contact center menjadi pusat informasi yang 
menjawab kebutuhan pelanggan akan informasi 
maupun sebagai pusat aduan layanan. Seluruh 
insan di dalam contact center tak hanya dibekali 
kemampuan untuk memberikan informasi secara 
baik dan tepat, namun juga memiliki sikap melayani. 
Melayani dari hati yang mampu berdampak ke hati 
konsumen inilah yang terus dipelihara oleh ICON+. 
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Sikap melayani yang terpatri di hati setiap insan 
contact center ICON+ ini menuai prestasi. Pada 
ajang The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 
2021, Contact Center PLN 123 (CC PLN 123) yang 
dikelola oleh ICON+ menempati peringkat Runner 
Up dengan meraih 51 penghargaan. 51 trofi 
penghargaan yang diraih CC PLN 123 terdiri dari 15 
penghargaan Platinum, 15 penghargaan Gold, 12 
penghargaan Silver, dan 9 penghargaan Bronze dari 
tiga kategori, Corporate, Teamwork, dan Individual.

Executive Vice President Pelayanan Pelanggan 
Retail PT PLN (Persero) Mohammad Munief 
Budiman mengatakan, prestasi ini merupakan 
pembuktian dari peran sumber daya manusia 
CC PLN 123 dalam mengembangkan kemampuan, 
kreativitas, dan kinerja dalam mengelola contact 
center seiring dengan program Transformasi 
PLN yang memiliki pilar Innovative dan Customer 
Focused.

“Penghargaan dan apresiasi ini menjadi salah 
satu pemicu bagi seluruh tim CC PLN 123 untuk 
terus berkarya dan berinovasi dalam peningkatan 
pelayanan terhadap pelanggan,” ujar Munief pada 
ajang TBCCI yang digelar di Hotel The Westin pada 
25 Oktober lalu.

Berorientasi Melayani

Direktur Utama ICON+ Yuddy Setyo Wicaksono dalam 
kesempatan terpisah mengatakan, pencapaian
CC PLN 123 pada ajang TBCCI 2021 lebih dari sekadar 
medali. 51 trofi yang diraih CC PLN 123 adalah bukti 
dari semangat inovasi dan perbaikan proses kerja 
yang dilakukan secara terus-menerus untuk dapat 
memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Continues improvement dilakukan ICON+ dengan 
perencanaan dan strategi yang sangat baik. Tidak 
hanya itu, menurut Yuddy, apresiasi ini tak lepas dari 
kemauan, kemampuan, dan kompetensi ICONers yang 
bekerja dengan penuh amanah sesuai dengan core 
value perusahaan, yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, 
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif). 

“Saya melihat sikap berorientasi pada pelayanan ada 
di CC PLN 123. Sikap ini merupakan sikap paling tinggi 
derajatnya dalam menjalankan kehidupan,” ucap Yuddy. 

Yuddy menambahkan, melayani pelanggan tanpa 
tatap muka merupakan ciri khas dari contact center. 
Tugas customer service officer ialah memberikan 
kepuasan pelanggan melalui penjelasan. Menjadi garda 
terdepan dalam melayani pelanggan tentu bukan 
pekerjaan mudah. Seluruh ICONers di CC PLN 123 telah 
menunjukkan contact center yang andal dan dapat 
menjalankan tugas dengan baik. 

Penghargaan dan apresiasi ini menjadi 
salah satu pemicu bagi seluruh tim 
CC PLN 123 untuk terus berkarya 
dan berinovasi dalam peningkatan 
pelayanan terhadap pelanggan.

MOHAMMAD MUNIEF BUDIMAN
Executive Vice President Pelayanan Pelanggan Retail 
PT PLN (Persero)
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Saya percaya semangat ICONers tak 
akan pernah padam. Semangat untuk 
terus melakukan perbaikan dalam 
segala lini, menjadi yang terbaik 
dan memberikan yang terbaik bagi 
pelanggan.

Perjalanan mencapai prestasi ini 
panjang dan tidak mudah. Kita telah 
berhasil menorehkan prestasi yang 
gemilang.

YUDDY SETYO WICAKSONO
Direktur Utama ICON+

IGNATIUS RENDROYOKO
Direktur Electricity and Wholesales Business ICON+

Kendati demikian Yuddy mengingatkan agar tidak 
lengah. Sebab nama baik perusahaan akan terlihat 
dari cara customer service officer merespons 
pelanggan. Senyuman pelanggan akan hadir dari 
jiwa-jiwa yang tangguh serta tulus melayani. 
Ketulusan merupakan hal yang sangat penting. 
Dengan ketulusan, rasa senang dan bahagia tidak 
hanya akan dirasakan oleh pelanggan yang dilayani, 
tetapi juga ICONers yang berperan melayani.

“Saya percaya semangat ICONers tak akan pernah 
padam. Semangat untuk terus melakukan perbaikan 
dalam segala lini, menjadi yang terbaik dan 
memberikan yang terbaik bagi pelanggan,” terang 
Yuddy. 

Menuju Masa Depan Lebih Baik

Senada dengan yang diungkapkan Yuddy, Ignatius 
Rendroyoko, Direktur Electricity and Wholesales 
Business ICON+ meyakini semangat muda ICONers 
untuk terus mengaktualisasi diri demi memberikan 
yang terbaik bagi pelanggan tidak akan pernah 
pudar. Yoko, demikian ia biasa disapa, percaya bahwa 
dengan semangat, kerja keras, dan gairah untuk 
melakukan yang terbaik akan bisa mewujudkan 
cita-cita bersama, yakni menjadi yang terbaik dan 
memberikan yang terbaik bagi pelanggan.

Menurut Yoko, pencapaian yang diraih CC PLN 123 
pada ajang TBCCI 2021 ini menjadi milestone dalam 
perjalanan ICON+ menuju masa depan yang lebih baik. 
Kendati CC PLN 123 belum berada pada puncak tertinggi, 
namun prestasi yang diraih sangat membanggakan 
bagi ICON+ dan PT PLN (Persero). CC PLN 123 berhasil 
meningkatkan raihan penghargaan sangat signifikan 
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

“Perjalanan mencapai prestasi ini panjang dan tidak 
mudah. Kita telah berhasil menorehkan prestasi yang 
gemilang,” tutur Yoko. 

Yoko menambahkan, prestasi ini telah membuktikan 
bahwa ICON+ mampu menghubungkan seluruh 
pelanggan ketegalistrikan Indonesia dalam satu layanan 
yang sangat baik. Yoko berharap prestasi ini semakin 
meneguhkan seluruh ICONers untuk terus bekerja 
bersama dan melangkah bersama untuk meraih cita-cita 
bersama guna menghadirkan pelayanan terbaik kepada 
pelanggan.   
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Contact Center ICON+

Keteguhan mengimplementasikan nilai melayani 
pelanggan mengantarkan Contact Center ICON+ 

pada sejumlah prestasi. 51 trofi yang diraih pada ajang 
The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2021, 
menjadi salah satu prestasi terbaik yang diukir ICON+. 
Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kinerja terbaik 
dalam menghadirkan pelayanan bagi pelanggan. Berikut 
penuturan ICONers dalam memelihara nyala semangat 
dalam menghadirkan pelayanan dan pengalaman terbaik 
kepada pelanggan.  

Iktikad ICON+ 
Hadirkan 
Senyum 
Pelanggan

“Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam memperjuangkan apa yang 
diinginkan, termasuk dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. 
Ada tiga hal yang menjadi landasan saya dalam memberikan layanan terbaik 
kepada pelanggan, Credible, Convincing, dan Reliable. Tiga sikap ini selalu 
saya jaga karena pelayanan yang baik selalu dimulai dari sikap baik dan 
antusias untuk memberikan kebahagian kepada orang lain. Saya menjaga 
nyala semangat melayani pelanggan karena saya selalu ingin memberikan 
kebahagian kepada orang lain dengan kualitas layanan terbaik.”

Eka Mulyana - Team Leader Voice Contact Center PLN 123 site Jakarta

“Semangat melayani merupakan bagian dari sikap menumbuhkan rasa 
empati terhadap pelanggan. Saya memiliki prinsip bahwa bekerja adalah 
ibadah sehingga setiap tindakan dijalankan dengan niat untuk memberi 
pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik dimulai dari memberi sapaan 
ramah dan hangat kepada para pelanggan sehingga akan menciptakan 
kedekatan dan kesan yang baik pada pelanggan. Selain itu, kepastian waktu 
dalam menindaklanjuti laporan pelanggan menjadi faktor penting dalam 
membangun kesan positif.”

Ardika Suranta Bintang - Back Office Contact Center PLN 123 site Medan
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“Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam memperjuangkan apa yang 
diinginkan, termasuk dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. 
Ada tiga hal yang menjadi landasan saya dalam memberikan layanan terbaik 
kepada pelanggan, Credible, Convincing, dan Reliable. Tiga sikap ini selalu 
saya jaga karena pelayanan yang baik selalu dimulai dari sikap baik dan 
antusias untuk memberikan kebahagian kepada orang lain. Saya menjaga 
nyala semangat melayani pelanggan karena saya selalu ingin memberikan 
kebahagian kepada orang lain dengan kualitas layanan terbaik.”

Eka Mulyana - Team Leader Voice Contact Center PLN 123 site Jakarta

“Service Excellent selalu menjadi prioritas bagi Contact Center PLN 123. Untuk 
menciptakan hal tersebut tentu tidak mudah, butuh perjuangan dan kerja 
keras yang luar biasa. Sebagai CSO, penting bagi kami memiliki sikap empati, 
positif thinking, dan responsible. Kami juga perlu membangun motivasi kerja, 
trust, comfortable, serta apresiatif terhadap diri sendiri. Jadilah pribadi yang 
kuat, namun tidak kasar. Jadilah pribadi yang ramah, namun tidak lemah. 
Jadilah pribadi yang percaya diri namun tetap rendah hati.”

“Setidaknya ada tiga hal yang dilakukan dalam memberikan pelayanan terbaik 
kepada pelanggan, yakni  keramahan, akurasi informasi, dan efektifitas waktu 
pelayanan. Kami selalu menganggap para pelanggan adalah orang yang 
berjasa. Keluh dan kesah pelanggan adalah hal yang bisa membuat kami dan 
PT PLN (Persero) menjadi lebih baik lagi. Kami akan selalu berterima kasih 
atas segala masukan yang diberikan karena bagi kami senyum pelanggan 
adalah prioritas.”

Putri Indah Sukmawati - Koordinator Quality Assurance
Contact Center PLN 123 site Semarang

“Memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan juga membutuhkan 
hal yang baik. Karena itu, saya selalu mengawali aktivitas dengan berdoa 
dan mempersiapkan diri dengan baik. Kemudian berdiskusi dengan team 
leader dan quality assurance mengenai pelayanan yang saya berikan, 
apakah sudah sesuai dan baik atau belum. Selalu antusias dan senyum 
kepada pelanggan saat melayani serta memberikan pelayanan dengan 
ikhlas, baik, dan tulus.”

Umi Farikhah - Team Leader Contact Center PLN 123 site Jakarta

Andy Hatyanto - CSO VOICE Contact Center PLN 123 site Bandung
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“Kami berupaya untuk terus menghadirkan layanan terbaik bagi pelanggan 
ICONNET, salah satunya dengan memberikan beragam promo yang menarik. 
Sesuai tagline “Semua Makin Mudah”, kami telah mengintegrasikan layanan 
ICONNET mulai dari pendaftaran pemasangan baru, informasi tagihan, serta 
pembayaran tagihan melalui aplikasi New PLN Mobile. Aplikasi New PLN Mobile 
juga telah dilengkapi dengan fitur voice of customers dan perubahan layanan, 
seperti upgrade, downgrade dan addon.”

Ranidya Marieska Ayu Pratiwi - Plt Spv Retail Product & Marketing ICON+

“Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam memperjuangkan apa yang 
diinginkan, termasuk dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. 
Ada tiga hal yang menjadi landasan saya dalam memberikan layanan terbaik 
kepada pelanggan, Credible, Convincing, dan Reliable. Tiga sikap ini selalu 
saya jaga karena pelayanan yang baik selalu dimulai dari sikap baik dan 
antusias untuk memberikan kebahagian kepada orang lain. Saya menjaga 
nyala semangat melayani pelanggan karena saya selalu ingin memberikan 
kebahagian kepada orang lain dengan kualitas layanan terbaik.”

Eka Mulyana - Team Leader Voice Contact Center PLN 123 site Jakarta

“Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam memperjuangkan apa yang 
diinginkan, termasuk dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. 
Ada tiga hal yang menjadi landasan saya dalam memberikan layanan terbaik 
kepada pelanggan, Credible, Convincing, dan Reliable. Tiga sikap ini selalu 
saya jaga karena pelayanan yang baik selalu dimulai dari sikap baik dan 
antusias untuk memberikan kebahagian kepada orang lain. Saya menjaga 
nyala semangat melayani pelanggan karena saya selalu ingin memberikan 
kebahagian kepada orang lain dengan kualitas layanan terbaik.”

Eka Mulyana - Team Leader Voice Contact Center PLN 123 site Jakarta

“Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam memperjuangkan apa yang 
diinginkan, termasuk dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. 
Ada tiga hal yang menjadi landasan saya dalam memberikan layanan terbaik 
kepada pelanggan, Credible, Convincing, dan Reliable. Tiga sikap ini selalu 
saya jaga karena pelayanan yang baik selalu dimulai dari sikap baik dan 
antusias untuk memberikan kebahagian kepada orang lain. Saya menjaga 
nyala semangat melayani pelanggan karena saya selalu ingin memberikan 
kebahagian kepada orang lain dengan kualitas layanan terbaik.”

Eka Mulyana - Team Leader Voice Contact Center PLN 123 site Jakarta

“Saya harus menunjukkan sikap dan perilaku yang baik melalui nada 
bicara sehingga pelanggan merasa dihargai. Selain itu, saya juga 
berusaha untuk selalu update info terbaru terhadap produk perusahaan 
dan selalu belajar dari kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi untuk 
menjadi koreksi di kemudian hari. Sedangkan untuk menjaga nyala 
semangat melayani, saya harus menumbuhkan pikiran positif dalam 
melayani pelanggan, berusaha tidak mengeluh, dan yang paling penting 
mencintai pekerjaan dengan setulus hati.”

Lia Karina - CSO Contact Center PLN 123
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“Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam memperjuangkan apa yang 
diinginkan, termasuk dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. 
Ada tiga hal yang menjadi landasan saya dalam memberikan layanan terbaik 
kepada pelanggan, Credible, Convincing, dan Reliable. Tiga sikap ini selalu 
saya jaga karena pelayanan yang baik selalu dimulai dari sikap baik dan 
antusias untuk memberikan kebahagian kepada orang lain. Saya menjaga 
nyala semangat melayani pelanggan karena saya selalu ingin memberikan 
kebahagian kepada orang lain dengan kualitas layanan terbaik.”

“Layanan terbaik adalah layanan yang tidak hanya diucapkan atau ditunjukkan 
melalui data. Layanan terbaik harus diwujudkan pada saat melayani dengan 
memahami kebutuhan pelanggan dan rasa empati yang tinggi sehingga 
mampu membentuk standar layanan sesuai dengan harapan pelanggan. Saya 
dan team memahami makna melayani tanpa terbebani SOP. Selain itu, kami 
selalu menumbuhkan energi positif dalam memberikan pelayanan dengan 
bahasa dan komunikasi yang cerdas serta empati.”

“Terus belajar, berlatih, dan berbagi dengan team dalam meningkatkan kualitas 
diri agar pelanggan mendapatkan layanan maksimal. Memberikan layanan 
penuh empati tanpa emosi saat pelanggan emosi dapat menenangkan 
pelanggan dan keluhan bisa segera tertangani. Dengan komunikasi yang baik 
akan menumbuhkan kedekatan sehingga pelanggan mendapatkan layanan 
maksimal. Kepuasan pelanggan adalah semangat saya dalam memberikan 
pelayanan terbaik. Ucapan terima kasih dari pelanggan sudah memberikan rasa 
lega bahwa pelayanan kami sudah diterima dengan baik.” 

Ni Luh Surpi Rahmayani - Team leader Contact Center PLN 123PLN 123

“Selalu smiling voice, sabar menyimak keluhan pelanggan, dan 
mengutamakan kepuasan pelanggan dalam setiap layanan. Bekerja 
dengan hati yang tulus dan ikhlas. Prinsip saya, tak henti untuk selalu 
mengerti kebutuhan pelanggan karena akan memberikan rasa aman 
dalam setiap pelayanan yang kita berikan terhadap pelanggan.”

I Gusti Made Jafree Munasa - Head of Contact Center PLN 123 site Surabaya

Ni Made Sutami Amertadewi - Customer Service Inbound Contact Center 
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Meningkatkan kompetensi hingga 
menciptakan lingkungan kerja yang 
nyaman menjadi langkah ICON+ 
membangun jiwa melayani para 
customer service officer contact center.

Sebagai lini terdepan perusahaan dalam 
memberikan layanan terhadap pelanggan, 

contact center turut berperan menghadirkan 
customer experience. Pengalaman terbaik yang 
dirasakan oleh pelanggan tentu tak terjadi begitu 
saja. Perusahaan perlu membangun sekaligus 
menciptakan agar sikap melayani dari hati terpatri 
dalam setiap insan di dalam perusahaan. 

Rangkaian program dirancang ICON+ agar seluruh 
insan di dalam perusahaan menjiwai peran dan 
tugas dengan baik sehingga mampu menghadirkan 
pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Manager 
Contact Center & Service Desk ICON+ Yudistiro 
Yanuarianto mengatakan, budaya kerja Contact 
Center PLN 123 (CC PLN 123) merupakan ratifikasi 
dari program budaya ICON+. 

Salah satu budaya kerja yang diterapkan 
di CC PLN 123 ialah Morning Spirit. Program yang 
telah menjadi budaya kerja di lingkungan ICON+ ini 
dilakukan setiap memulai pekerjaan.

Contact Center ICON+

Morning Spirit dilaksanakan dengan tujuan untuk 
memastikan kesiapan customer service officer 
(CSO) sebelum melayani pelanggan. Kesiapan yang 
dimaksudkan tak hanya meliputi kesiapan fisik, 
tetapi juga aspek teknis dan pengetahuan CSO 
terhadap produk dan layanan. 

Untuk memperkaya pengetahuan insan di dalam 
CC PLN 123, ICON+ mengadakan Value Development 
Program (VDP) dan Leader Cross Sharing. Menurut 
Yudistiro, program ini juga dirancang untuk memberi 
pemahaman secara mendalam kepada seluruh 
CSO mengenai standarisasi layanan CC PLN 123. Di 
samping program-program tersebut, ICON+ juga 
merancang program yang bertujuan meningkatkan 
kompetensi CSO CC PLN 123.

“Tahun 2021 ini kami fokus pada dua hal, review 
Standart Operating Procedure (SOP) dan Instruksi 
Kerja (IK), serta implementasi Program EVITA,” 
terang Yudistiro.

Yudistiro menambahkan, review SOP dan Instruksi 
Kerja merupakan cara CC PLN 123 dalam 
memastikan kesesuaian standar layanan terhadap 
kebutuhan pelanggan saat ini. Sementara Program 
EVITA berfokus pada pengembangan kompetensi 
CSO yang meliputi standarisasi energi suara, volume, 
intonasi, tempo, dan artikulasi yang diperlukan 
dalam memberikan layanan terhadap pelanggan. 

Sikap 
Melayani

Terpatri 
di Hati
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Lebih jauh Yudistiro menerangkan, guna 
menghadirkan pengalaman terbaik yang melebihi 
ekspektasi pelanggan, ICON+ merancang program 
pengukuran Voice of Customer (VoC). Melalui 
program ini, Customer Satisfaction Touch Point 
(CSTP) dikelompokkan ke dalam 13 touch point. 
CSTP diukur secara periodik melalui direct survey 
terhadap pelanggan PT PLN (Persero). Hasil survei 
yang diperoleh kemudian menjadi salah satu 
referensi bagi ICON+ untuk menentukan Action for 
Improvement Program. 

“VoC merupakan langkah penting yang harus 
dilakukan CC PLN 123 sebagai upaya untuk lebih 
mengerti dan memahami kebutuhan pelanggan,” 
terang Yudistiro. 

Hilda menambahkan, kesehatan jasmani dan rohani 
yang prima berperan penting dalam pekerjaan para 
insan di dalam contact center. Menangani keluhan 
pelanggan merupakan hal yang tidak mudah. Karena 
itu setiap agen diharapkan memiliki fleksibilitas 
dalam menghadapi berbagai karakter pelanggan, 
ramah dan hangat dalam memberikan bantuan, serta 
attention to detail dalam menerima dan menjawab 
keluhan.

Kreatif dan terorganisir dalam melakukan pekerjaan, 
lanjut Hilda, menjadi kompetensi lain yang juga 
diharapkan dimiliki oleh para agen. Hal lain yang 
juga harus diperhatikan ialah calm under pressure. 
Kemampuan untuk bersikap tenang meskipun berada 
di bawah tekanan. 

VoC merupakan langkah penting 
yang harus dilakukan CC PLN 123 
sebagai upaya untuk lebih mengerti 
dan memahami kebutuhan 
pelanggan.

Ketika kesehatan sebagai hal 
dasar terjaga, maka diharapkan 
operasional perusahaan dapat 
berjalan dengan baik.

Yudistiro Yanuarianto
Manajer Contact Center
& Service Desk ICON+

Hilda Zuraidah
Manager Customer 
Loyalty ICON+

Ciptakan Lingkungan Kerja yang Nyaman

Manager Customer Loyalty ICON+ Hilda Zuraidah 
mengatakan, menciptakan suasana kerja yang 
kondusif menjadi hal yang tidak kalah penting agar 
CSO mampu memberikan layanan terbaik kepada 
pelanggan. Suasana kerja yang dibangun ICON+ ialah 
lingkungan kerja yang didukung oleh sistem dan 
peralatan yang mendukung kinerja contact center. 
Ruang kerja yang bersih dan sehat tak luput dari 
perhatian ICON+. 

Menurut Hilda, ruang kerja yang sehat sangat 
penting demi menjaga kelangsungan operasional 
contact center. Di masa pandemi, sumber daya 
manusia contact center dijaga dan dimonitor 
kesehatan jasmani dan rohaninya agar selalu prima. 

“Ketika kesehatan sebagai hal dasar terjaga, maka 
diharapkan operasional perusahaan dapat berjalan 
dengan baik,” ucap Hilda. 
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Pahlawan bisa siapa saja, hadir di mana saja. 
Sosok yang berjuang di masa genting seperti 

perang di masa lalu maupun di masa damai 
seperti saat ini. Pahlawan tak harus selalu 
mengangkat senjata. Ia merupakan sosok yang 
menginspirasi, yang muncul dari beragam profesi. 
Di masa pandemi, ketika harapan mulai memudar, 
sejumlah kabar baik hadir mengalirkan energi 
positif di Tanah Air. Berikut para pembawa kabar 
baik di masa yang tak cukup baik ini. 

Pahlawan di Masa Pandemi

KABAR BAIK 

Vaksin terbaik adalah vaksin yang tersedia, 
hal ini diamini oleh Indra Rudiansyah, 

mahasiwa doktoral Clinical Medicine di 
Universitas Oxford yang terlibat dalam 
penelitian vaksin AstraZaneca. Terlibatnya 
Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini 
dalam penelitian vaksin AZ mengalirkan energi 
positif bagi masyarakat di Tanah Air.

Di dalam penelitian vaksin AZ, Indra bertugas 
membantu monitoring antibody respons. 
Indra yang tengah meneliti vaksin malaria 
mengaku tak mudah untuk menghasilkan 
vaksin. Menurutnya, dalam 10-12 percobaan, 
hanya 1-2 vaksin yang memiliki sinyal 
prospektif. Kendati demikian, Indra merasa 
bersyukur bisa terlibat. Berada di dalam 
penelitian tersebut memberinya kesempatan 
berharga untuk mempelajari langsung salah 
satu teknologi vaksin terbaik di dunia.

Sepertihalnya Indra, Carina Citra Dewi Joe 
merupakan sosok yang memiliki peran cukup 

besar dalam proses vaksin AstraZaneca. Perempuan 
yang berkecimpung dalam bioteknologi ini berperan 
dalam proses manufaktur vaksin AstraZaneca. Carina 
bertugas memproduksi vaksin AZ dalam skala besar 
dengan waktu singkat. Hal ini bertujuan agar vaksin 
ini dapat segera digunakan dalam clinical trial dan 
digunakan secara masif. 

Keterlibatan Carina dalam pembuatan vaksin AZ 
ini tak lepas dari kiprahnya di industri bioteknologi. 
Peraih gelar Philosophy of Doctor Biotechnology dari 
Royal Melbourne Institute of Technology, Australia, 
ini tengah menempuh program postdoctoral 
di Universitas Oxford saat bergabung dalam 
pembuatan vaksin AZ. Pengalamannya di industri 
yang cukup panjang membuatnya terpilih sebagai 
volunteer dalam pembuatan vaksin AZ.

INDRA
RUDIANSYAH

CARINA CITRA 
DEWI JOE

DI MASA YANG TAK BAIK
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Sorak kemeriahan saat Greysia Polli dan 
Apriani Rahayu berhasil mengalahkan 

pemain China, Chen Qingchen dan Jia 
Yifan tak hanya bergemuruh di arena 
pertandingan saja. Jutaan pasang mata 
yang menyaksikan pertandingan final bulu 
tangkis ganda putri di Olimpiade yang 
digelar di Tokyo, Jepang, ini hanyut dalam 
kegembiraan. Medali emas yang diraih 
pasangan ganda putri ini menghadirkan 
rasa bahagia di hati masyarakat Indonesia. 

Sumber Foto: https://www.kompasiana.com

Sumber Foto: Facebook, Georgia Tech Women in Engineering

Fitur kecerdasan buatan swakemudi penuh 
(Full-Self-Driving) menjadi salah satu fitur 

unggulan yang ditawarkan perusahaan mobil 
Tesla. Di balik fitur yang dirancang produsen 
mobil asal Amerika Serikat ini terdapat sosok 
perempuan asal Indonesia. Ialah Moorissa 
Tjokro, perempuan berusia 26 tahun yang 
berprofesi sebagai autopilot software engineer. 

GREYSIA POLLI & 
APRIANI RAHAYU

Prestasi yang diraih oleh Greysia dan Apriani 
tidak hanya mengukir sejarah dengan 
raihan emas pertama bagi Indonesia pada 
ajang Olimpiade ini. Pasangan ganda putri 
ini telah mencatatkan sejarah dalam bulu 
tangkis Indonesia. Kemenangan ini menjadi 
emas pertama untuk ganda putri Indonesia 
di ajang Olimpiade sejak digelar pada 
Olimpiade 1992 di Barcelona.

Memulai kariernya sebagai intern (magang) di 
Tesla pada 2018, Moorisa awalnya ditugaskan 
sebagai data scientist yang menangani 
perangkat lunak mobil. Lulusan Georgia Institute 
of Technology dan Columbia University ini bekerja 
untuk memastikan sistem yang dirancang 
seaman mungkin bagi para pengguna mobil 
Tesla. Oleh karena itu ia harus memastikan agar 
mobil bisa mendeteksi lingkungan sekitar hingga 
bermanuver kanan dan kiri. 

MOORISA 
TJOKRO
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Saatnya Memulai 
Kembali Perjalananke Luar Negeri
Sejumlah negara telah membuka pintu masuk bagi wisatawan 
mancanegara. Obati kerinduan liburan dengan menjelajahi 
destinasi wisata di berbagai negara.

Industri pariwisata terkena dampak paling 
besar akibat pandemi. Pembatasan 

pergerakan manusia dan ditutupnya 
akses menuju destinasi wisata di berbagai 
negara telah melumpuhkan industri ini. 
Bagi para pelancong kondisi ini tentu 
bukan kabar baik. Destinasi wisata menjadi 
begitu terbatas. Namun setelah hampir 
dua tahun berjibaku dengan pandemi, 
sejumlah negara mulai membuka diri untuk 
dikunjungi. 

Dibukanya akses bagi para wisatawan 
diiringi dengan syarat mutlak, penerapan 
protokol kesehatan yang ketat. Setiap 
negara menerapkan kebijakan yang 
berbeda-beda. Penting bagi kita mencari 
tahu syarat-syarat yang diberlakukan 
sebelum memutuskan tujuan. Berikut 
beberapa negara yang telah membuka 
akses wisata bagi wisatawan mancanegara 
sekaligus persyaratannya. 

Maladewa

Amerika Serikat
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Amerika Serikat telah membuka akses kunjungan bagi wisatawan 
mancanegara. Tentu saja persyaratan yang diberikan berbeda 
sebelum adanya pandemi Covid-19. Selain visa turis, negara Paman 
Sam ini juga mewajibkan wisatawan dengan sejumlah ketentuan 
seperti telah memperoleh dua kali vaksinasi. Vaksin yang digunakan 
harus sesuai standar FDA dan WHO. Kita juga harus menunjukkan 
hasil tes negatif pada saat pemeriksaan Covid-19. 

Negara yang memiliki lanskap pemandangan 
pantai yang eksotis ini tidak mewajibkan 
wisatawan untuk menunjukkan sertifikat 
vaksin. Cukup keterangan negatif PCR, 96 
jam sebelum keberangkatan. Bagi yang telah 
terinveksi harus menunjukkan bukti pemulihan 
60 hari setelah sembuh dari virus Corona. Bagi 
yang tidak sabar menikmati segala keindahan 
yang ditawarkan negara ini, lengkapi dokumen 
Traveller Health Declaration agar liburan 
impian segera tercapai.



Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan 
Sertifikasi CHSE bagi pelaku industri pariwisata.

Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), 
Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability 
(Kelestarian Lingkungan).

Sertifikasi ini berlaku bagi hotel, restoran,
toilet umum, bahkan penjual oleh-oleh.

Cek destinasi wisata tersertifikasi CHSE 
di https://chse.kemenparekraf.go.id/

Singapura

Thailand

Turki

Aman dan Nyaman 
Liburan di Dalam Negeri

C L E A N L I N E S S H E A LT H

S A F E T Y E N V I R O N M E N T
S U S TA I N A B I L I T Y
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Pemerintah Turki sudah membuka kembali pintu masuk negaranya 
bagi wisatawan asing. Tak berbeda dengan negara lainnya, Turki 
memberlakukan sejumlah kebijakan ketat terhadap pengunjung, 
seperti kode Hayat Eve Sigar (HES) yang dapat diperoleh melalui 
aplikasi online. Tidak ada larangan terhadap jenis vaksin tertentu. 
Seluruh vaksin diterima di negara ini. Semakin memudahkan karena 
negara ini tidak menerapkan kebijakan karantina khusus bagi 

Pesona keindahannya menjadikan Thailand sebagai destinasi yang 
dipilih wisatawan mancanegara saat menjelajahi Asia. Kebijakan 
yang ditetapkan negara ini tak berbeda dengan negara lainnya, 
hanya saja, Thailand mensyaratkan wisatawan memiliki asuransi 
dengan biaya pertanggungan minimal USD50 ribu. Karantina selama 
10 hari menjadi keharusan bagi wisatawan yang belum divaksin. 
Bagi wisatawan Indonesia, maksimal kunjungan yang diperbolehkan 
maksimal 45 hari.

Daya tarik negara tetangga ini memang tak henti memukau kita. 
Tenang saja, Singapura telah membuka akses bagi wisatawan 
Indonesia sejak akhir November lalu. Sejumlah aturan ketat harus 
kita patuhi agar bisa menjelajahi Negeri Singa ini, seperti hasil tes 
negatif PCR yang diakui internasional, menyerahkan pernyataan 
kesehatan melalui SG Arrival Card (SGAC), hingga memasang aplikasi 
TraceTogether pada ponsel pintar kita.



ICON+ Gelar Sertifikasi Mitra 
Mandiri ICONNET

Sinergi dengan ICON+, 
Pemprov Sulteng Luncurkan 
Program Smart Village

Senin, 8 November 2021, ICON+ menggelar 
sertifikasi dan uji offline I+Fast di Kantor 
SBU Regional Sulawesi dan Indonesia Bagian 
Timur ICON+. Sertifikasi dan uji kompetensi ini 
diperuntukkan bagi para calon mitra mandiri ICON+ 
yang nantinya berperan dalam mempercepat 
pelayanan ICONNET kepada pelanggan. 

I+Fast merupakan aplikasi yang digunakan untuk 
mendukung aktivasi ICONNET oleh para mitra 
mandiri ICON+.  Dengan system auto dispatch, 
proses aktivasi yang dilakukan para mitra mandiri ini 
akan di-update secara online dan dapat dimonitor di 
aplikasi I+Fast. 

Uji kompetensi bagi calon mitra mandiri ICON+ ini 
dihadiri oleh Direktur Utama ICON+ Yuddy Setyo 
Wicaksono, VP Service Performance & Operation 
Center ICON+ Doni Aris, dan General Manager SBU 
Sulawesi & Indonesia Bagian Timur ICON+ Iwan 
Sofyan Sory.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 
menggandeng ICON+ untuk menghadirkan 
1000 desa pintar di seluruh wilayah Sulawesi 
Tengah. Program Smart Village yang bertujuan 
mengembangkan potensi ekonomi desa yang 
didukung dengan teknologi komunikasi dan 
informasi ini diluncurkan Pemprov Sulteng di Desa 
Pakuli, Kabupaten Sigi, pada Kamis, 4 November 
2021.

Acara launching Smart Village ini dihadiri oleh 
Razali, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi 
Desa yang mewakili Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Gubernur 
Provinsi Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, Bupati Sigi 
Mohamad Irwan, dan disaksikan secara virtual oleh  
seluruh Bupati Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam peresmian tersebut turut hadir Direktur 
Utama ICON+ Yuddy Setyo Wicaksono, jajaran ICON+ 
SBU Regional Sulawesi dan Indonesia Bagian Timur, 
serta General Manager PLN Sulawesi Utara, Tengah, 
dan Gorontalo (Suluttenggo) Leo Basuki.
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ICON+ Hadirkan Koneksi 
untuk Lingkungan 
Pendidikan di Takengon

Sinergi ICON+ dan PLN UIK 
TJB Percepat Digitalisasi 
Pembangkit Listrik

Sebagai langkah mempercepat transformasi digital 
pembangkit listrik berstandar industri 4.0, PT PLN 
(Persero) Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B 
(PLN UIK TJB) bersama ICON+ menggelar agenda 
Speed Up Implementasi Digitalisasi Pembangkitan 
4.0 di Hotel Hyatt Regency, Yogyakarta. 

Acara yang dilaksanakan pada Jumat, 19 November 
2021, ini dihadiri oleh General Manager PLN UIK 
TJB Rachmat Azwin, Direktur Utama ICON+ Yuddy 
Setyo Wicaksono, Direktur Electricity and Wholesale 
Business ICON+ Ignatius Rendroyoko, VP Electricity 
Digital Solution ICON+ Antonius Lede Padeda, dan 
General Manager SBU Regional Jawa Bagian Tengah 
ICON+ Hendrik Permajaya.

Direktur Utama ICON+ Yuddy Setyo Wicaksono dalam 
sambutannya mengatakan, ICON+ selalu menjaga 
komitmen Service Level Agreement (SLA) terhadap 
pelanggan, terutama kepada PLN UIK TJB. Menurut 
Yuddy, sinergi ini merupakan upaya menyambut 
kebutuhan implementasi digitalisasi di PLN UIK TJB.

Jumat, 5 November 2021, ICON+ dan Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Takengon, Aceh, melakukan 
penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Acara 
berlangsung di kantor ICON+ SBU Regional Sumatera 
Bagian Utara (Sumbagut), Medan.

MoU yang terjalin antara ICON+ dan IAIN Takengon 
mengatur kerja sama kedua belah pihak dalam hal 
penyediaan layanan jaringan internet di lingkungan 
IAIN Takengon. GM ICON+ SBU Regional Sumbagut 
Firza Halim mengatakan, saat ini pemasangan 
infrastruktur jaringan internet di lingkungan kampus 
pengembangan IAIN Takengon masih tengah 
berlangsung. Diharapkan proses instalasi tersebut 
akan selesai pada pertengahan November ini.
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Sinergi ICON+, Tingkatkan 
Kompetensi Guru dan Siswa 
SMK Wilayah Depok

Rabu, 24 November 2021, ICON+ menandatangani 
nota kesepahaman kerja sama dengan tiga 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berada 
di Kota Depok, Jawa Barat. Ketiga SMK tersebut 
ialah SMK Informatika Utama, SMK YAJ Depok, 
dan SMK Madani Depok. Penandatanganan MoU 
ini dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan 
Workshop Penguatan Forum Bursa Kerja Khusus 
(BKK) SMK se-Kota Depok, yang diselenggarakan 
di Bukit Indah, Ciloto, Cianjur, Jawa Barat.

Dalam penandatanganan MoU tersebut ICON+ 
diwakili oleh VP Government, Mining, Construction 
& Hospitality ICON+ Panca Prattamto. Sementara 
masing-masing SMK diwakili oleh kepala sekolah 
dari ketiga SMK, serta disaksikan langsung oleh 
Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Depok 
Mohamad Thamrin dan Ketua Musyawarah Kerja 
Kepala Sekolah (MKKS) Kota Depok Syafruddin 
Qomar.

Panca mengatakan kerja sama antara ICON+ dengan 
SMK-SMK ini tidak hanya meliputi penyediaan 
jaringan internet, tetapi juga dukungan dalam 
bentuk Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan pelatihan 
telekomunikasi kepada siswa dan tenaga pengajar di 
tiga SMK tersebut.

SBU Regional Jawa Bagian 
Tengah Jalin Kerja Sama 
dengan SMKN 1 Binangun

Bertempat di Kantor ICON+ SBU Regional Jawa 
Bagian Tengah, pada Selasa, 23 November 2021 
lalu, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman 
antara ICON+ dengan SMKN 1 Binangun, Cilacap, 
Jawa Tengah. Dalam penandatanganan nota 
kesepahaman ini ICON+ diwakili oleh General 
Manager ICON+ SBU Regional Jawa Bagian Tengah 
Hendrik Permajaya, sementara SMKN 1 Binangun 
diwakili oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Binangun Sri 
Utami.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan 
bersamaan dengan kunjungan industri yang 
dilakukan oleh SMKN 1 Binangun. Selain Hendrik 
Permajaya, yang turut hadir menyambut pihak SMKN 
1 Binangun di antaranya ialah Manager Pemasaran 
dan Penjualan ICON+ SBU Regional Jawa Bagian 
Tengah Dini Annisa, Manager Pembangunan dan 
Aktivasi ICON+ SBU Regional Jawa Bagian Tengah 
Farah Ikha, Manager Kantor Perwakilan Purwokerto 
ICON+ SBU Regional Jawa Bagian Tengah Indarto 
Adiguno, dan Officer Marketing ICON+ SBU Regional 
Jawa Bagian Tengah Lingga Kusuma.
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Resensi Film

Film Merdeka atau Mati Soerabaia 45 merupakan salah satu film 
bertema perjuangan Indonesia yang dirilis pada 1990. Mengambil 
latar pecahnya peperangan pada 10 November 1945 antara 
masyarakat Indonesia dengan tentara sekutu, film ini dibintangi 
oleh Nyoman Swadayani, Leo Kristi, dan Usman Effendy. 

Disutradarai oleh Imam Tantowi, film Merdeka atau Mati Soerabaia 
45 merekonstruksi kisah heroik perjuangan masyarakat Indonesia 
yang marah setelah mengetahui niat pasukan sekutu untuk 
mengembalikan Indonesia ke tangan Belanda. Menyuguhkan kisah 
perjuangan yang diambil dari sudut pandang rakyat biasa, film ini 
menawarkan kisah menarik sekaligus membuka mata kita akan 
dahsyatnya peperangan di Surabaya. 

Film animasi besutan sutradara Aryanto Yuniawan ini dibuka 
dengan adegan jatuhnya bom yang menghancurkan Hirosima, 
Jepang. Cerita kemudian mengalir sesuai dengan fakta 
sejarah mengenai peristiwa 10 November 1945 yang juga 
dikenal dengan Pertempuran Surabaya. Yang menarik, film ini 
mengangkat peristiwa bersejarah dari sudut pandang Musa, 
remaja berusia 13 tahun. 

Berprofesi sebagai tukang semir sepatu, Musa hidup di bawah 
tekanan kebutuhan hidup. Jiwa nasionalismenya membuat Musa 
turut berjuang mempertahankan kedaulatan Indonesia dari 
para pasukan tantara sekutu. Sejumlah artis papan atas terlibat 
sebagai pengisi suara dalam film animasi ini, seperti Reza 
Rahadian, Maudy Ayunda, dan Keagan Kang. 

MERDEKA ATAU MATI SOERABAIA 45

BATTLE OF SURABAYA

Hari Pahlawan 10 November yang diperingati setiap tahunnya menandai 
salah satu peristiwa penting dalam perjalanan Bangsa Indonesia. 

Pertempuran Surabaya, perjuangan masyarakat Indonesia dalam 
mempertahankan kedaulatan bangsa ini dapat kita saksikan dalam film. Jalan 
ceritanya boleh jadi tak persis sama, namun dapat menjadi gambaran tentang 
dahsyatnya pertempuran yang membara di Surabaya.

KISAH PERTEMPURAN 
SURABAYA DALAM SINEMA
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Kiat Menjadi
Pribadi Resilience
Kemampuan bersikap tenang kendati berada di bawah tekanan 
merupakan kompetensi yang dimiliki customer service officer 
dalam melayani pelanggan. Ada beberapa kiat yang bisa 
dilakukan agar menjadi lebih tangguh menghadapi tekanan. 
Berikut cara meningkatkan resiliensi diri.

Bersikap tenang saat menghadapi situasi yang tak 
menyenangkan inilah yang disebut dengan regulasi 
emosi. Sikap tenang penting agar kita menjadi lebih 
tangguh dalam menghadapi tekanan.

Bersikap tenang saat menghadapi situasi yang tak 
menyenangkan inilah yang disebut dengan regulasi 
emosi. Sikap tenang penting agar kita menjadi lebih 
tangguh dalam menghadapi tekanan.

Pahami dorongan dalam diri sebelum merespons. 
Ini penting agar kita mengetahui secara jelas 
apakah dorongan tersebut tepat dan sesuai dengan 
kondisi yang dihadapi.

Pahami dorongan dalam diri sebelum merespons. 
Ini penting agar kita mengetahui secara jelas 
apakah dorongan tersebut tepat dan sesuai dengan 
kondisi yang dihadapi.

1. Melatih Regulasi Emosi

3. Menerima Perubahan

2. Mengendalikan Impuls

4. Pererat Hubungan

Yoi Nic nyok ah...
biar ngak stress

..Bayarin yak...heheh...

Pan... Ngopi yok di Emak
 sambil ngobrol biar tambah 

akrab kita...

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