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Sejak diluncurkan pada Mei 2021 lalu, ICONNET 
telah menarik perhatian masyarakat. Layanan 

fixed broadband yang Reliable, Affordable, dan 
Unlimited, ini telah melayani lebih dari 120 ribu 
pelanggan di Indonesia. Melalui beragam channel 
serta terintegrasi dengan aplikasi New PLN Mobile, 
pelanggan semakin mudah memperoleh informasi 
tentang ICONNET. 
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Memasuki pergantian tahun, suasana optimisme menyeruak. 
Semangat optimisme ini memang layak membumbung. Setelah 

nyaris dua tahun bergulat dengan pandemi Covid-19, kini secercah 
harapan mulai muncul. Seperti kita ketahui, memasuki tahun 2022, 
sejumlah kemajuan penanganan pandemi mulai terasa dampaknya. 
Vaksinasi telah dilakukan hampir merata. Pemerintah, sebagaimana kita 
saksikan, tetap terus memacu laju vaksinasi kepada seluruh elemen 
masyarakat. Di sektor ekonomi kita juga melihat sejumlah indikator yang 
beranjak ke arah positif. Berbagai pencapaian penting dicatatkan dunia 
usaha setelah berjibaku dengan Covid-19. Pertumbuhan ekonomi nasional 
juga terus membaik. 

Pandemi Covid-19 memang belum sepenuhnya usai. Menjelang akhir 
tahun, kita bahkan harus menghadapi ancaman varian baru Omicron, yang 
telah menimbulkan gelombang besar kasus Covid-19 di sejumlah negara. 

Tapi, kita terus berdoa, kesiapan kita semua akan mampu menghadapi virus ini dengan baik sehingga keberadaan 
virus ini tak berdampak serius bagi kita semua. 

Kabar-kabar baik itu seolah melengkapi kabar baik yang juga ICON+ terima. Menjelang akhir tahun ini, ICONNET 
yang meluncur pada Mei 2021 lalu, kini telah dinikmati lebih dari 120 ribu pelanggan. Ini angka yang luar biasa 
besar. Pertumbuhan layanan fixed broadband internet ICON+, ICONNET, yang sebelumnya bernama Stroomnet ini, 
meningkat 710 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. 

Pencapaian ini tentu menjadi bekal penting bagi kita semua untuk menjalani tahun 2022. Tahun yang kita songsong 
dengan optimisme. Kita sejatinya tahu, setiap kali fajar baru menyingsing, setiap kali itu pula terbuka lebar 
kesempatan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. 
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Selamat Membaca.

Tetty Indrawati 

Corporate Secretary
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Metamorfosis ICONNET

ICONNET menjadi jawaban akan 
kebutuhan layanan internet berkualitas. 
Menawarkan kemudahan mulai dari 
aktivasi, pembayaran, hingga mendukung 
berbagai aktivitas kehidupan.

Rasanya tak berlebihan untuk mengatakan bahwa 
kehadiran internet membuat dunia bagaikan 

dalam genggaman. Perkembangan teknologi dan 
pandemi Covid-19 yang berdampak pada akselarasi 
digital di segala lini telah meningkatkan kebutuhan 
internet pada kehidupan banyak orang. Kebutuhan 
untuk terhubung melalui koneksi internet untuk 
bekerja, bersekolah, hiburan, dan beragam aktivitas 
telah menjadikan internet sebagai kebutuhan primer 
masyarakat. 

SEMAKIN MUDAH 
DENGAN ICONNET

Kebutuhan vital ini tak seharusnya berhenti pada 
sekadar adanya internet. Kebutuhan masyarakat 
harus dijawab dengan kualitas layanan internet 
yang andal, harga yang terjangkau, serta mampu 
menjangkau hingga ke seluruh wilayah di Tanah 
Air. Spirit untuk menghadirkan layanan internet 
yang berkualitas inilah yang menjadi pijakan ICON+ 
meluncurkan ICONNET. 

Diperkenalkan oleh ICON+ bersama PT PLN 
(Persero) pada 31 Mei 2021, ICONNET merupakan 
brand baru layanan fixed broadband internet yang 
sebelumnya bernama Stroomnet. ICONNET hadir 
dengan menawarkan nilai tambah (value added) bagi 
pelanggan melalui kepastian akan jaringan internet 
yang andal (Reliable), terjangkau (Affordable), dan 
tanpa batas (Unlimited).
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Direktur Enterprise Business ICON+ Julita Indah 
dalam Coffee Morning Final Series yang dihelat pada 
akhir Desember lalu mengatakan, langkah ICON+ 
memasuki segmentasi retail terbilang cukup cepat. 

“Kendati memulai dari sangat kecil, ICONers memiliki 
api semangat yang menyala begitu besar. Hingga 
April 2021, ICON+ telah melayani lebih dari 23 ribu 
pelanggan di berbagai wilayah di Tanah Air,” ucap 
Julita. 

Rebranding ICONNET semakin mengukuhkan posisi 
ICON+ di segmentasi retail. Salah satu pencapaian 
dalam perjalanan ICONNET  ialah keberhasilan ICON+ 
mencatatkan lebih dari 1.000 home connected per 
hari. Angka ini menunjukkan bahwa dalam satu hari 
ICON+ berhasil melakukan aktivasi kepada lebih dari 
1.000 calon pelanggan ICONNET. Angka ini sekaligus 
menunjukkan setiap Strategic Business Unit 
Regional ICON+ berhasil melakukan aktivasi lebih 
dari 100 pelanggan dalam satu hari.

Layanan internet berbasis fiber optic ICON+ ini 
terbilang cukup gemilang. Hanya dalam hitungan 
bulan saja ICONNET telah dinikmati lebih dari 120 
ribu pelanggan dengan lebih dari 300 ribu homepass. 
Pertumbuhan layanan fixed broadband internet 
ICON+ meningkat 710 persen dibandingkan dengan 
periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Pencapaian ini merupakan perjuangan yang lahir 
dari jiwa seluruh ICONers. Kerja keras untuk terus 
bangkit menjadi yang terdepan dalam bisnis retail. 
Ayo bergandengan tangan agar selalu on fire,” ucap 
Julita. 

Memudahkan Hidup Pelanggan

Pencapaian ICONNET tentu tidak lepas dari 
kemudahan yang ditawarkan kepada pelanggan. 
Melalui fitur ICONNET pada aplikasi New PLN Mobile, 
pelanggan dapat menikmati layanan internet dalam 
satu genggaman. Pelanggan dapat melakukan 
order secara end to end, mulai dari mengecek 
coverage area, memilih layanan, hingga melakukan 
pembayaran ICONNET di aplikasi New PLN Mobile. 

Dengan teknologi dan fitur yang dikembangkan, 
seluruh kebutuhan pelanggan dapat dengan mudah 
ditemukan dalam Aplikasi New PLN Mobile. Melalui 
aplikasi ini, kebutuhan layanan kelistrikan maupun 
internet dapat dinikmati pelanggan dalam satu 
genggaman. 

ICONNET telah hadir di kota-kota di seluruh 
Indonesia, namun masih terbatas pada area tertentu 
di wilayah kota/kabupaten. VP Retail Solution ICON+ 
Wuri Yulianto saat peluncuran ICONNET pada akhir 
Mei 2021 mengatakan, layanan internet berbasis 
fiber optic ini hadir sebagai solusi bagi pelanggan, 
terutama di area yang mungkin belum terlayani oleh 
provider lain. 

“Ini sesuai misi yang diemban untuk membantu 
pemerintah Indonesia dalam meningkatkan 
penetrasi broadband nasional yang saat ini masih di 
kisaran 15 persen,” terang Wuri kala itu. 

Dengan hak eksklusif Right of Ways PT PLN (Persero) 
yang dikelola oleh ICON+, peningkatan coverage area 
ICONNET sangat potensial. Dengan spirit di mana 
ada tiang listrik, di situ terdapat internet, ICONNET 
sejak awal bercita-cita untuk hadir hingga ke pelosok 
negeri. Dengan hadirnya internet ke seluruh pelosok 
Tanah Air, masyarakat Indonesia akan mendapatkan 
hak yang sama untuk mengakses informasi dengan 
teknologi terkini.

Pencapaian ini merupakan perjuangan yang lahir dari 
jiwa seluruh ICONers. Kerja keras untuk terus bangkit 
menjadi yang terdepan dalam bisnis retail.
Ayo bergandengan tangan agar selalu on fire.

Julita Indah 
Direktur Enterprise Business ICON+
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Kehadiran ICONNET yang menawarkan keandalan 
layanan, harga yang terjangkau, dan menjangkau 
seluruh wilayah Indonesia ini tentu memberi 
kemudahan terhadap berbagai sisi kehidupan. 
Pada sisi pendidikan, ICONNET membuat sistem 
pembelajaran jarak jauh menjadi lebih optimal. Pada 
sisi pekerjaan, layanan ICONNET memudahkan para 
pekerja untuk bekerja dari rumah. Sementara dari 
sisi ekonomi, layanan ini mampu mendukung Badan 
Usaha Milik Desa yang pada akhirnya memajukan 
perekonomian desa. 

ICONNET juga hadir untuk mendukung generasi 
muda Indonesia mewujudkan mimpinya. Salah 
satu komitmen ICON+ ialah dengan mendukung 
ekosistem E-Sport di dalam negeri. Dengan 
dukungan internet yang stabil, generasi muda di 
berbagai daerah yang memiliki cita-cita menjadi 
atlet E-Sport diharapkan dapat meraih impiannya. 
Salah satu bentuk dukungan yang diberikan ialah 
dengan menggelar turnamen PUBG Mobile yang 
diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) dan didukung 
oleh ICON+, yang sukses digelar pada Desember 
2021 lalu. 

Perihal keandalan layanan, Wuri mengatakan, ICON+ 
telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun 
berkecimpung di industri telekomunikasi. Keandalan 
layanan yang diberikan kepada pelanggan dilakukan 
ICON+ dengan  kesiapan infrastruktur seperti 
jaringan backbone, Point of Presence (PoP), Network 
Operation Center (NOC) hingga kesiapan sumber 
daya manusia ICON+ melalui tim lapangan yang 
berpengalaman. 

“Dengan mengedepankan positioning Reliable, 
Affordable, dan Unlimited, ICONNET diharapkan dapat 
diterima masyarakat sebagai pilihan utama layanan 
internet rumah. Kehadiran ICONNET membuat 
Semua Makin Mudah,” harap Wuri.  

Dengan mengedepankan 
positioning Reliable, Affordable, 
dan Unlimited, ICONNET diharapkan 
dapat diterima masyarakat sebagai 
pilihan utama layanan internet 
rumah. Kehadiran ICONNET 
membuat Semua Makin Mudah.

Wuri Yulianto 
VP Retail Solution ICON+
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Hira Laksamana - Direktur Finance and Human Capital ICON+

Perjalanan karier Hira Laksamana, Direktur Finance 
and Human Capital ICON+, bisa dikatakan penuh 

warna. Mengawali karier sebagai auditor di KPMG 
International Public Accounting Firm pada 1995, 
sejumlah posisi strategis yang kemudian hari 
dijalaninya jauh berbeda dari disiplin ilmu akuntansi 
yang dipelajarinya semasa kuliah di Universitas 
Trisakti.

Posisi serta tanggung jawab baru yang sama sekali 
berbeda dengan bidang yang digeluti sebelumnya 
seolah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 
perjalanan karier Hira. Pria kelahiran 1972, ini pernah 
mengampu tanggung jawab menangani Oracale 
Balanced Scorecard dan merancang aplikasi yang 
dibutuhkan oleh direksi semasa bekerja di Bank 
ANZ. Tak cukup sampai di situ, di Bank Danamon, 
Hira dipercaya menangani Management Information 
System yang mengharuskannya mempelajari coding. 

“Apa pun latar belakang pendidikannya, selama 
memiliki keinginan untuk belajar dan open mind, 
saya rasa kita bisa ditempatkan di mana saja,” ujar 
Hira.

Soft skill penting untuk menunjang 
pekerjaan. Namun keberhasilan 
pekerjaan dan kehidupan sangat 
bergantung pada core value diri.

Hadapi 
Tantangan 
dengan 
Open Mind

Peraih Master of Business Administration dari 
Edith Cowan University, Australia, ini percaya bahwa 
pendidikan pada dasarnya ialah melatih diri untuk 
bersosialisasi dan berkelompok. Yang tidak kalah 
penting, pendidikan bertujuan melatih setiap individu 
bagaimana merespons dan mencari solusi guna 
memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Kemauan untuk terus belajar dan open mind 
menjadi nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Hira. 
Ia juga menilai, penting bagi setiap individu untuk 
berprasangka baik terhadap pemimpin. Menurutnya, 
amanah yang diberikan kerap tak sesuai dengan 

Apa pun latar belakang 
pendidikannya, selama memiliki 
keinginan untuk belajar dan 
open mind, saya rasa kita bisa 
ditempatkan di mana saja.
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Tantangan dan Optimisme ICON+

Tantangan yang dimaksudkan Hira salah satunya ialah 
memastikan jalan menuju profit segmentasi retail 
ICON+ melalui produk ICONNET harus clean dan clear. 
“Kita harus make sure bahwa apa yang kita jalani 
profitable,” jelas Hira.

Hira menambahkan, inovasi menjadi tantangan yang 
selalu membayangi perusahaan ICT. ICON+ harus terus 
inovatif dan adaptif baik terhadap target dan tantangan 
dari internal maupun eksternal. Oleh sebab itu ICON+ 
harus menciptakan lingkungan yang mendukung 
ICONers untuk terus berinovasi dan adaptif terhadap 
setiap tantangan yang datang.

Tantangan lainnya ialah menjaga agar segmentasi 
publik dan dukungan terhadap PT PLN (Persero) selaku 
induk perusahaan dapat terus tumbuh year on year 
basis. Terakhir, ICON+ harus jeli terhadap kompetitor. 
Hira mencontohkan, ICON+ telah menetapkan value 
proposition Andal, Terjangkau, dan Tanpa Batas pada 
produk ICONNET. Bukan tidak mungkin kompetitor 
akan melahirkan produk-produk yang menyasar pada 
segmentasi retail ICON+. Jika hal demikian terjadi, 
ICON+ harus dapat merespons dan beradaptasi 
terhadap tantangan tersebut.

“Saya optimistis ICON+ bisa menghadapi tantangan 
tersebut. Selama kita kompak, tidak ada silo, setiap 
departemen saling mendukung, open mind terhadap 
perubahan, teknologi, dan ide-ide baru, maka kita pasti 
bisa menghadapi tantangan yang datang,” jelas Hira. 

Hira berpesan kepada seluruh ICONers agar kembali ke 
core value diri masing-masing. Sebab, apa pun tugas, 
jabatan, dan posisi yang diemban, tidak cukup dijalani 
hanya dengan soft skill semata. Core value setiap 
orang tentu berbeda-beda, seperti jujur, taat beribadah 
terhadap Tuhan, dan memperlakukan orang tua dengan 
baik. Dengan kembali ke core value inilah setiap insan 
bisa sukses baik dalam pekerjaan dan kehidupan.

bidang yang digeluti. Kendati demikian, ia percaya 
akan selalu ada jalan dan hikmah yang bisa dipetik 
dari setiap tugas yang diberikan. Menjalani amanah 
dengan baik dan memberikan yang terbaik menjadi 
nilai lainnya yang juga dipegang oleh Hira. 

“Kita juga harus proaktif. Saya mengikuti pelatihan, 
kursus, hingga seminar terkait tugas baru yang 
dipercayakan. Koordinasi dengan tim juga menjadi 
nilai penting sebab projek yang dikerjakan sendiri 
hasilnya akan kurang optimal,” terang Hira. 

Prinsip inilah yang membawa Hira pada posisi Chief 
Financial Officer Mandiri Capital Indonesia, anak 
perusahaan Bank Mandiri yang bergerak di bidang 
venture capital. Sebagai perusahaan modal ventura 
pertama di antara Himpunan Bank Milik Negara 
(Himbara), Hira memulai perusahaan ini dari nol. 
Ia bahkan tercatat sebagai karyawan pertama dan 
direksi satu-satunya di Mandiri Capital Indonesia. 
Berkat kepiawaiannya memimpin perusahaan, 
Mandiri Capital berhasil mencatatkan laba bersih 
setelah pajak sebesar Rp1,6 triliun pada 2020. 

Program Prioritas Direktorat Finance dan Human 
Capital

Pisah sambut direksi pada awal Desember 2021, 
menandai bergabungnya Hira dalam pucuk 
pimpinan ICON+. Tak perlu waktu lama bagi Hira 
untuk menyesuaikan diri dengan bidang baru yang 
dijalaninya. Sejumlah program prioritas secara cepat 
disusun dan siap diimplementasikan di Direktorat 
Finance dan Human Capital ICON+. 

Hira menaruh perhatian besar pada Key Performance 
Indicator (KPI) Alignment. Menurut Hira, setiap 
bagian di dalam perusahaan memang diciptakan 
untuk menjalankan fungsinya masing-masing. 
Namun perlu disadari bahwa perusahaan memiliki 
tujuan yang hendak dicapai bersama. Agar seluruh 
bagian dapat mendukung pertumbuhan bisnis 
sekaligus menghilangkan silo di dalam perusahaan 
diperlukan KPI alignment. 

Lebih jauh Hira menerangkan, struktur organisasi 
yang tepat juga sangat penting dalam mendukung 
laju bisnis perusahaan. Pesatnya pertumbuhan 
ICON+ harus diimbangi dengan organization 
structure yang tepat. Perubahan atau restrukturisasi 
perusahaan merupakan hal yang wajar agar 
organisasi dapat berjalan optimal untuk menghadapi 
tantangan sehingga bisa mencapai visi perusahaan.

Selama kita kompak, tidak 
ada silo, setiap departemen 
saling mendukung, open mind 
terhadap perubahan, teknologi, 
dan ide-ide baru, maka 
kita pasti bisa menghadapi 
tantangan yang datang.
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Optimisme ICON+

YANG TAK PADAM
DI TAHUN
MENDATANG Pandemi Covid-19, perkembangan 

teknologi seperti Internet of Thing (IoT), 
Artificial Intelligence (AI) dan Blockchain, 
hingga persaingan bisnis menjadi tantangan 
yang siap mengadang ICON+ di depan. 
Namun ICON+ telah bersiap menghadapi 
seluruh tantangan yang datang. Nyala 
optimisme ICON+ tidak akan pernah padam. 

“Tantangan di tahun 2022 masih sama, yaitu 

uncertainty level yang masih sangat tinggi terutama 

di periode post-pandemic.  Hal ini akan menimbulkan 

kesulitan bagi ICON+ dalam menentukan prioritas 

resource yang dimiliki terutama dalam menyesuaikan 

sasaran segmentasi pasar dan produk.

ICON+ harus bisa dengan cepat mendapatkan 

informasi baik di tingkat global maupun lokal, serta 

dengan cepat beradaptasi dengan perubahan guna 

menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing 

segmentasi pelanggan sehingga ICON+ bisa dengan 

cepat menangkap peluang yang diikuti dengan proses 

eksekusi yang tepat.

Dengan budaya agile yang sudah dibangun sejak 

awal berdirinya ICON+, kita tetap optimistis bisa 

memenuhi kebutuhan pasar baik B2B dan B2C.  Hal 

ini sudah terlihat dari portofolio produk yang sudah 

mencakup semua kebutuhan market mulai dari produk 

infrastuktur, content, aplikasi dan cloud base.

Dengan penguatan budaya perusahaan dan 

transformasi internal, ICON+ mampu menghadapi 

seluruh perubahan eksternal.”

“Persaingan pasar yang semakin marak, 

perkembangan teknologi yang semakin dinamis, 

kebutuhan sumber daya manusia yang lebih 

kompetitif, dan pelanggan yang lebih kritis merupakan 

beberapa tantangan ICON+ di tahun 2022.

Sebagai fondasi dasar untuk menghadapi tantangan 

tersebut ICON+ harus lebih solid. Solid baik dalam 

membangun sumber daya manusia yang dapat 

diandalkan dan solid dalam membangun produk 

sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan 

masyarakat.

Insyaallah, 1.000 persen saya optimistis ICON+ bisa 

melewati tantangan yang ada. ICON+ banyak belajar 

di tahun 2021 baik dari internal maupun eksternal 

organisasi. Sumber daya ICON+ lebih kuat dan lebih 

dikenal di masyarakat. Pada 2022, banyak hal positif 

yang akan dipetik hasil benih yang disemai selama 

tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya.

ICON+ menjadi Kapal Pesiar is going to happen, 

insyaaallah. We believe in it.”

Hendrik Permajaya
General Manager Strategic 
Business Unit Regional Jawa 
Bagian Tengah ICON+

Yan Alfino Simanjuntak
General Manager Strategic 
Business Unit Regional 
Kalimantan ICON+

Seribu Persen Optimistis

Hadapi Tantangan dengan 
Budaya dan Transformasi 
Perusahaan
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“Tahun 2022 menjadi tahun penuh harapan setelah 

dua tahun dunia dilanda pendemi. Jumlah kasus 

Covid-19 menurun, pelonggaran pembatasan 

mobilitas telah meningkatkan aktivitas masyarakat, 

dan kebiasaan masyarakat selama pandemi 

yang intens menggunakan internet dan teknologi 

akan terus meningkat. Ini menjadi peluang emas 

ICON+ untuk semakin berkibar di kancah nasional 

maupun internasional sekaligus tantangan untuk 

memperbesar jumlah pelanggan serta mewujudkan 

kapal pesiar yang lincah dan dapat bersaing di global.

Tantangan lain yang cukup besar ialah target 

untuk meningkatkan 10 kali lipat pelanggan 

ICONNET. Aggressive marketing yang dilakukan 

ICON+ menghidupkan persaingan dari kompetitor. 

Kompetitor mulai meluncurkan berbagai macam 

promo untuk berkompetisi dengan ICONNET. Namun 

demikian kita tetap harus optimistis dengan 

kemampuan kita sendiri untuk mencapai target yang 

ditetapkan serta menjadi champion dalam kompetisi 

ini.

ICON+ harus mempersiapkan segala hal secara 

matang, bersinergi dengan berbagai pihak serta yang 

terpenting adalah menumbuhkan dan konsistensi api 

semangat ICONers. Sumber daya ICON+ yang saat 

ini mayoritas milenial menjadi sebuah keunggulan. 

Dengan mengoptimalkan daya guna saat ini, baik 

ketangkasan, kecerdasan, dan segala kemampuan 

yang ada, insyaallah tantangan pada 2022 bisa ICON+ 

lampaui dengan gemilang. 

Saya sangat optimistis sekali karena luasnya potensi 

pasar ICONNET yang sedang naik daun sebab internet 

telah bergeser menjadi kebutuhan primer. Di samping 

itu ICON+ memiliki value proposition yang tidak 

dimiliki oleh perusahaan lain. Perjuangan di masa kini 

menjadi harapan agar ICON+ menjadi International 

Technology Driven Company di masa mendatang.”

“ICON+ telah berdiri lebih dari 20 tahun. Banyak lesson 

learned yang didapat. Pemikir dan pencipta sistem 

di internal pun masih berada di dalam perusahaan. 

ICONNET sendiri, terhitung sejak embrio, sudah berjalan 

dua-tiga tahun. Lesson learned yang kita peroleh 

juga terbilang banyak. Ketika volume ICONNET sudah 

mencapai target 10 kali lipat, ICON+ akan diuji banyak 

hal. Apakah hasil yang diperoleh berasal dari sebuah 

proses yang baik?

Proses yang baik biasanya akan menghasilkan hasil 

yang baik. Tetapi hasil yang baik belum tentu bisa 

diulang atau sustain jika prosesnya tidak baik. Baik atau 

tidaknya proses akan mengerucut pada apa yang terjadi 

di internal perusahaan. Sebab seluruh kekuatan yang 

menjadi faktor penentu adalah internal ICON+ (nucleus 

firm), motor penggerak keseluruhan rantai suplai.

Sesuai ilmu manajemen, internal perusahaan terbagi 

menjadi People, Process, dan Tools. Pada aspek people, 

apakah motivasi (visi dan value), dan penempatan SDM 

sudah tepat atau belum. Pada aspek process, apakah 

proses yang kita lakukan sudah sederhana, cepat, 

agile, dan tidak terkungkung oleh birokrasi panjang 

yang tidak perlu. Yang juga perlu diperhatikan, apakah 

perbaikan proses sudah menyentuh root cause atau 

baru permukaan saja, diketahui shareholder internal 

dan knowledge insan di dalam perusahaan terus 

ditingkatkan dengan sikap tidak cepat puas diri. 

Pada aspek tools, apakah perbaikan pada root cause 

telah dibuatkan tools pendukung atau justru kurang 

tepat sasaran. Agar ICON+ bisa menghadapi tantangan 

diperlukan kejujuran diri. Ketika sudah jujur maka 

banyak persoalan yang akan terang dengan sendirinya. 

Kita optimistis ICON+ akan terus tumbuh di tahun 

mendatang. Seperti tertulis dalam sejarah banyak 

bangsa, selalu ada sikap heroism di dalam setiap 

individu. Akan selalu ada pahlawan-pahlawan baru 

yang berasal dari mekanisme kaderisasi yang tulus 

yang selama ini kita ciptakan, dengungkan, dan 

implementasikan.”

Agus Widya Santoso
General Manager Strategic 
Business Unit Regional Jawa 
Bagian Timur ICON+

Enrico Batubara
General Manager Strategic 
Business Unit Regional Sumatera 
Bagian Selatan ICON+

Menuju International 
Technology Driven Company

People, Process, dan Tools
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“Pandemi belum berakhir total. Belajar dari dua 

tahun ke belakang, ICON+ terus berusaha mengatasi 

pencapaian KPI, terutama revenue. Salah satu program 

unggulan dari holding adalah fiber optic rollout 

melalui produk baru ICON+, ICONNET. Pada pengujung 

2021, ICON+ berhasil melampaui target 100 ribu 

lebih pelanggan ICONNET. Target pada 2022 menjadi 

tantangan yang sangat besar. Bukan hal mudah, tetapi 

bukan pula menjadi beban, melainkan harus dicapai 

dan digapai bersama.

Untuk melampaui tantangan tersebut, ICON+ harus 

menguatkan niat, kuatkan semangat, dan kuatkan 

meraih mimpi. ICON+ harus membuat strategi dalam 

segala proses, mulai dari perencanaan pemasaran, 

pangadaan tepat waktu, penyediaan SDM retail di 

SBU, upgrade backbone beserta dengan anggarannya. 

Lakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh 

ICONers bahwa ICONNET akan tumbuh besar sehingga 

memiliki semangat yang sama dan menjadi everybody 

as marketer yang utuh.

Kita harus optimistis. Sejak ICON+ berdiri pada 2000, 

banyak yang meragukan apakah ICON+ bisa maju dan 

berkembang dalam dunia telekomunikasi. ICONers 

berhasil membuktikan bahwa ICON+ melompat menjadi 

besar. Awalnya produk ICON+ hanya pada jaringan 

untuk segmentasi korporasi. Seiring waktu meluaskan 

sayap bisnisnya sebagai penyedia aplikasi. Pada 2019, 

ICON+ berkembang lagi dengan berkiprah di bisnis 

retail.

ICON+ akan terus berkembang. Dari kapal feri yang 

kecil menjadi kapal pesiar yang besar mengarungi 

telekomunikasi dunia. Teruslah bangga menjadi 

ICONers karena ICON+ adalah perusahaan 

telekomunikasi murni milik Indonesia.”

“Tantangan yang dihadapi ICON+ pada 2022, salah 

satunya berasal dari kompetitor. Kompetitor terus 

melakukan ekspansi jaringan sebagai bentuk 

perluasan coverage dan menawarkan harga 

kompetitif kepada pelanggan. Kompetitor juga 

menawarkan one stop solution: layanan berbasis 

konektivitas, layanan terkelola dan platform digital. 

Tantangan lainnya pemenuhan SDM secara kuantitas 

dan kualitas serta supply chain management 

material untuk program Beyond kWh fiber optic 

rollout.

Guna menghadapi tantangan tersebut, harus 

dirancang program prioritas untuk perluasan 

coverage dan peningkatan keandalan jaringan 

backbone ICON+ dengan program RUPTL PT PLN 

(Persero) melalui pemanfaatan/monitize asset PLN. 

Melakukan perluasan coverage readiness sebagai 

bentuk akselerasi penetrasi jaringan ke pelanggan 

hingga ke desa-desa. ICON+ akan terus melakukan 

intensifikasi portofolio produk sebagai solusi one stop 

shoping pelanggan dan upselling & cross selling ke 

pelanggan eksisting. 

Kami optimistis ICON+ bisa terus bertumbuh. 

Berdasarkan data Indonesia ICT Industry Outlook 

2021, penetrasi pengguna internet di wilayah 

Indonesia Timur masih di bawah 10 persen. Indonesia 

Timur merupakan pasar yang sexy sekaligus 

opportunity bagi ICON+. Dengan kekuatan aset 

milik PT PLN (Persero), serta sinergi dan kolaborasi 

ICON+ dengan pemerintah daerah melalui program 

Digitalisasi Desa (Smart Village), serta kolaborasi 

dengan perbankan dan UMKM, semakin menambah 

optimisme ICON+ untuk terus bertumbuh. 

Seiring dengan transformasi bisnis dan continuous 

improvement mulai dari readiness SDM, Digitalisasi 

Bisnis Proses, dan Sistem Teknologi Informasi, 

ICON+ dapat bergerak agile dan lebih mature dalam 

melayani pelanggan. Dengan core value AKHLAK, 

berinovasi dan persistence, kita optimistis ICON+ 

akan menjadi kapal pesiar di kemudian hari.”

Iwan Sofyan Sory
General Manager Strategic 
Business Unit Regional 
Sulawesi & Indonesia Bagian 
Timur ICON+

Firza Halim
General Manager Strategic 
Business Unit Regional 
Sumatera Bagian Utara ICON+

Kuatkan Niat, 
Semangat, dan Mimpi

Bergerak Lebih Agile dan 
Mature Melayani Pelanggan
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“Tantangan ICON+ pada 2022 adalah bagaimana 

mencapai target dengan resource yang terbatas. 

Beberapa tahun ke depan Internet of Things (IoT) 

menjadi tantangan yang sangat challenging. Hal ini 

membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang 

mumpuni dan keahlian baru secara berkelanjutan.

Tantangan-tantangan tersebut bisa dihadapi dengan 

kolaborasi dan semangat tinggi. Kolaborasi antar 

Direktorat, Divisi, Bidang, serta kolaborasi dengan 

mitra penjualan dan mitra aktivasi. Kolaborasi dengan 

stakeholder, dalam hal ini PT PLN (Persero) sebagai 

holding. 

Saya sangat optimistis ICON+ dapat terus bertumbuh 

karena Indonesia merupakan salah satu pasar digital 

dengan pertumbuhan tercepat di dunia dengan 

populasi pengguna smartphone mencapai 72,25 

juta (2021). Pasar IoT di Indonesia diperkirakan 

berkembang pesat dan nilainya mencapai Rp444 

triliun pada 2022. Nilai ini bersumber dari konten, 

aplikasi, platform digital, perangkat IoT, network dan 

gateaway (sumber Kominfo.go.id).

Pertumbuhan pengguna smartphone yang mencapai 

puluhan juta pengguna serta pelanggan PT PLN 

(Persero) sebesar 80 juta pelanggan kelistrikan 

menjadi pasar yang sangat potensial untuk 

ICON+.  ICON+ dapat menyerap pasar Information 

& Communication Technology dan memenuhi 

kebutuhan jaringan internet, serta aplikasi. Berikut 

juga dengan super apps PT PLN (Persero) yaitu New 

PLN Mobile.”

“Tantangan ICON+ di tahun depan ialah masih 

berlangsungnya pandemi Covid-19. Tantangan lainnya, 

target pertumbuhan pendapatan yang luar biasa dan 

besarnya target pertumbuhan pelanggan retail. Dalam 

menghadapi tantangan ini, tetap lakukan protokol 

kesehatan dalam bekerja, melakukan inovasi produk 

yang mendukung pelanggan untuk work from home dan 

study from home, serta digitalisasi proses bisnis SBU 

untuk mendukung work from anywhere.

Jika melihat potensi pelanggan PLN Group, diperlukan 

program sinergi produk dan layanan agar bisa diketahui 

oleh seluruh insan PLN Group. Dengan begitu insan PLN 

Group bisa menjadi everybody is marketer. Selain itu 

perlu kolaborasi dengan pihak eksternal seperti sistem 

integrator, vendor, dan lokal operator yang memiliki 

solusi yang dapat memenuhi kebutuhan total solusi 

pelanggan.

Sebagai pemain baru di bisnis retail, ICON+ masih perlu 

melakukan perbaikan mulai dari pemasaran, delivery, 

operasi, hingga retensi pelanggan. Perbaikan di sisi 

pemasaran akan membuat ICONNET tertanam pada 

mindset pelanggan sebagai layanan internet yang 

Reliable, Affordable dan Unlimited. ICON+ juga perlu 

melakukan kolaborasi dengan Unit-Unit PLN di daerah 

sebagai service point untuk memberikan layanan 

pemasaran, delivery, dan pemeliharaan.

Jika melihat pertumbuhan sektor telekomunikasi yang 

mencapai empat persen dan pertumbuhan ICON+ pada 

2021, saya optimistis ICON+ akan terus tumbuh lebih 

baik pada 2022. Pertumbuhan ICON+ sudah sesuai 

dengan jalur telekomunikasi yang memberikan layanan 

konektivitas melalui ICONNET, ICT berbasis kebutuhan 

pelanggan dan layanan digital melalui New PLN Mobile.”

Ratriani Kartika Mahanani
General Manager Strategic 
Business Unit Regional 
Jawa Bagian Barat ICON+

Widi Kristiawan 
General Manager Strategic 
Business Unit Regional 
Jakarta & Banten ICON+

Market Sizing IoT Menjadi 
Potensi Market ICON+

Tumbuh Lebih Baik 
di Tahun Depan
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Hendra Yusnadi 
General Manager Strategic 
Business Unit Regional 
Sumatera Bagian Tengah 
ICON+

Wahyu Setyabudi
General Manager Strategic 
Business Unit Regional Bali & 
Nusa Tenggara ICON+

Kuncinya: SDM 
Berpengalaman dan Sinergi

Siap Menangkan Persaingan

“Pertumbuhan bisnis telekomunikasi pada 2022 
diperkirakan mencapai tujuh persen. Pandemi yang 
terjadi pada dua tahun terakhir telah meningkatkan 
pengguna internet sebesar 15,5 persen atau 2,7 juta 
pengguna nasional sepanjang 2021. Pertumbuhan 
ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi ICON+. 
ICON+ harus bergerak cepat sebab kompetitor 
sedang menyiapkan expanding network melalui 5G 
dan implementasi tower BTS di 7.904 desa 3T untuk 
layanan 4G. 

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh 
Indonesia telah memprediksi pertumbuhan bisnis 
telekomunikasi dari sektor service connectivity 
sebesar empat persen, ICT delapan persen, dan 
digitalisasi sebesar 12 persen. Hal ini menunjukkan 
bahwa dalam 5-10 tahun ke depan ICON+ harus 
berfokus pada digitalisasi services. 

ICON+ sudah mempunyai terobosan jitu dalam 
menghadapi besarnya kebutuhan internet dan 
produk digital yang dikemas dalam layanan ICONNET 
yang telah melayani lebih dari 120 ribu pelanggan. 
ICONNET bukan sekadar connectivity services, 
melainkan platform yang kita siapkan menjadi 
Bus Multi Service Platform (BMSP) yang bisa 
mengakomodir kebutuhan digital masa depan seperti 
VoD, IoT, cyber security, big data, digital advertising & 
digital entertainment.

Kita sangat optimistis ICON+ dapat terus bertumbuh 
lebih baik lagi. Kita telah membuktikan melalui produk 
ICONNET yang diterima dengan sangat baik oleh 
pasar. ICON+ juga memiliki produk untuk segmentasi 
B2B yang terus di-improve guna memenuhi 
kebutuhan pasar premium. Ke depan, kita masih 
membawa tema good performance-competitive price 
dalam memenangkan persaingan yang cukup ketat.

Agar mimpi dan cita-cita ICON+ menjadi kapal 
pesiar dapat terwujud tidaklah cukup hanya dengan 
good leadership & good competence, namun juga 
diperlukan motivasi dan ambisi yang kuat untuk 
menang serta ICONers yang pantang menyerah, tidak 
cengeng dalam menghadapi hambatan, kesulitan dan 
cobaan.” 

“Ekspektasi layanan yang diterima pelanggan 
semakin lama semakin meningkat. ICON+ dituntut 
untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan 
sehingga kita tetap menjadi pilihan utama bagi 
pelanggan dan calon pelanggan dalam menunjang 
kebutuhan mereka untuk infrastruktur sarana dan 
prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

Kebutuhan pemerintah daerah untuk 
mengintegrasikan semua kantor pemerintahan, 
sarana kesehatan, sekolah, dan layanan publik lainnya 
dengan memanfaatkan Internet of Thing dan Artificial 
Intelligence guna menuju Smart Village/Smart City 
memberikan tantangan tersendiri bagi ICON+ untuk 
merealisasikannya.  

Pembangunan infrastruktur di Kepulauan Riau seperti 
pulau Natuna juga tidak kalah menantang.  Selain 
terbatasnya armada pengangkutan material, jarak 
tempuh menuju pulau juga terbilang jauh. Penentuan 
lokasi pembangunan homepass yang tepat sangat 
dibutuhkan untuk memudahkan dalam percepatan 
penambahan home connected. Tentunya ini harus 
didukung dengan ketersediaan material dan sistem 
informasi yang terintegerasi dan mudah digunakan.  

Dengan SDM berpengalaman disertai sinergi dengan 
PLN Group tentunya akan mempermudah dalam 
memasarkan dan mengenalkan produk-produk 
ICON+. Selain memiliki infrastruktur yang terbentang 
dari Sabang sampai Merauke, pemanfaatan big data 
serta New PLN Mobile menjadi modal yang sangat 
kuat untuk melakukan analisis data dan penetrasi ke 
pelanggan untuk meningkatkan revenue perusahaan. 

Saya sangat optimistis ICON+ dapat tumbuh dan 
menang dalam persaingan dengan kompetitor pada 
tahun 2022.”
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Banyak peristiwa yang mewarnai perjalanan ICON+ pada 2021. Di tengah pasang surutnya 
penyebaran virus Corona, ICON+ menggaungkan semangat Sinergi untuk Indonesia. Sinergi 

menjadi energi yang terus dikibarkan ICON+ untuk memajukan negeri melalui teknologi, 
informasi, dan komunikasi. Berikut sejumlah peristiwa penting yang telah memberi warna pada 
ICON+, ICONers, dan tentu saja Indonesia.  

Sinergi 
Memajukan 
Negeri

Kaleidoskop 2021

ICON+ dan PLN Luncurkan Perubahan 
Brand Layanan Fixed Broadband Internet 
ICONNET

ICON+ Berkomitmen Penuh Mendukung 
Ekosistem Kendaraan Listrik di Tanah Air

Percepat digitalisasi Advanced Metering 
Infrastrucutre (AMI), ICON+ Resmikan
Smart Meter Operation Center (SMOC).
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Sinergi ICON+ dan Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah Hadirkan Smart Village

Sinergi ICON+ dan PLN Unit Induk 
Pembangkitan Tanjung Jati B (UIK TJB) 
Percepat Digitalisasi Pembangkit Listrik

Kick Off Meeting Tandai Kerja Sama ICON+ dan 
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

ICON+ Dukung Transformasi Digital 
Kemendikbudristek melalui Learning 
Management System (LMS)

ICON+ dan Okejek sepakat untuk menjalin 
kerja sama terkait pemasaran operasional 
aplikasi Okejek

ICON+ Siapkan Dukungan ICT Program 
Electrifiying Agriculture PT PLN (Persero) bersama 
Kementerian Pertanian Republik Indonesia
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Sepanjang tahun 2021 ICON+ berhasil meraih berbagai 
penghargaan. Apresiasi atas spirit melayani guna 

menghadirkan pengalaman terbaik terhadap pelanggan. 
Perjalanan ICON+ masih panjang dan beragam prestasi 
akan terus ditorehkan di tahun-tahun mendatang. 

Teguh Melayani 
Menuai Prestasi

Sukses Gawangi Digitalisasi Kelistrikan di Tanah Air, 
ICON+ dianugerahi penghargaan Transformasi Digital 
Ketenagalistrikan pada ajang Apresiasi untuk Prestasi 2021

ICON+ menempati peringkat 1 kategori Strategi Bertahan 
dan Tumbuh Terbaik pada Anugerah BUMN Award 2021

ICON+NEWS meraih trofi Gold Winner untuk kategori Cetak 
Majalah Anak Usaha BUMN Terbaik pada ajang InMA 2021

ICON+NEWS meraih Bronze Winner untuk Sub-kategori 
e-Magazine, Kategori Anak Usaha BUMN pada Public 
Relation Indonesia Award (PRIA) 2021.

Kaleidoskop 2021
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Contact Center PLN 123 Boyong 51 Penghargaan sekaligus 
menjadi Runner Up di The Best Contact Center Indonesia 
2021

ICON+ berhasil membawa pulang penghargaan Silver 
Winner untuk Kategori Anak Perusahaan “The Most 
Entrepreneurial SOE” dari BUMN Marketeers Award 2021

ICON+ meraih predikat Highly Reputable SOE Subsidiary 
in IT and Telecommunications Category dalam Indonesia 
State-Owned (SOE) Subsidiaries Leading Brand Awards 
2021

Contact Center PLN 123 meraih dua penghargaan Gold dan 
satu Silver pada ajang Global Top Ranking Perfomance Award 
Contact Center World, Contact Center World Award 2021

Contact Center PLN 123 meraih Gold Winner kategori 
Customer Experience pada Contact Center Asia Pasific 
Award 2021

ICON+ mencatatkan kemenangan pada tiga kategori dalam 
anugerah Contact Center Service Excellence Award (CCSEA) 
2021.

Dua Penghargaan berhasil diukir ICON+ pada ajang 9th 
BUMN Branding and Marketing Award 2021 (BBMA 2021)

Penghargaan Top 3 Customer Service Champion in 
Technology-based Service berhasil diraih ICON+ pada ajang 
Indonesia Customer Service Champions 2021
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Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berakhir. 
Kabar positif menjadi bekal kita untuk lebih optimis menghadapi tahun depan.

Mengapa Kita Perlu 
Optimistis di 2022

Pandemi Covid-19 menjadi ujian berat bagi banyak orang. Kendati demikian kita mampu bertahan 
melewati tahun penuh keterbatasan ini. Melewati tahun yang tak lazim akibat penyebaran virus 

Corona ini membuat kita meragu bahwa tak akan ada perubahan signifikan di tahun depan. Sejumlah 
kabar baik ini barangkali akan memantik optimisme kita untuk menghadapi tahun mendatang.

Sepanjang 2021 terdapat lonjakan kasus Covid-19. 
Dua kali lonjakan kasus yang terjadi akibat 

tingginya mobilitas masyarakat pada periode libur 
panjang. Guna mencegah penyebaran virus Corona 
semakin tinggi, Pemerintah Indonesia menerbitkan 
sejumlah aturan, salah satunya Pemberlakukan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Laju Penyebaran Virus 
Semakin Terkendali

Aturan-aturan yang dikeluarkan Pemerintah 
Indonesia terbukti ampuh menahan laju sebaran 
Covid-19. Tentu keberhasilan ini tidak hanya berkat 
kinerja pemerintah saja. Kita, sebagai masyarakat 
Indonesia turut berperan atas keberhasilan ini. 
Dengan penanganan Covid-19 yang semakin 
terkendali, maka semakin cepat kita akan melewati 
pandemi ini.  
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iNSIGHT18

Pemberian vaksin menjadi cara paling efektif untuk 
memutus mata rantai penyebaran virus Corona. 

Dari target 208 juta jiwa masyarakat Indonesia, 
sebanyak 170 juta jiwa telah mendapat vaksinasi 
tahap pertama. Sementara 113 juta jiwa telah 
mendapatkan vaksin lengkap dan lebih dari satu juta 
jiwa mendapat booster (vaksinasi ketiga).

Pandemi yang melumpuhkan berbagai 
sektor industri di dunia, tak terkecuali 

Indonesia, tak hanya berdampak pada laju 
bisnis perusahaan, namun juga perekonomian 
Indonesia. Pandemi yang terjadi telah membuat 
perekonomian Indonesia memasuki jurang 
resesi dengan minus 3,49 persen hingga 5,3 
persen.

Setelah berjibaku melewati pandemi yang telah 
berjalan hampir dua tahun ini, perekonomian 
Indonesia perlahan pulih. Pemerintah Indonesia 
mengumumkan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia mencapai 3,7 persen pada 2021. 
Pertumbuhan ini membawa angin segar bagi 
kita. Setelah mengalami pertumbuhan negatif 
pada kuartal I dan pelambatan pada kuartal 
II, ekonomi Indonesia perlahan bangkit dari 
keterpurukan. 

Hampir dua tahun kita berjibaku melewati 
masa sulit akibat pandemi Covid-19. 

Cara kita bekerja, belajar, beraktivitas hampir 
seluruhnya berubah. Termasuk sudut pandang 
kita akan kesehatan. Masa-masa yang tak 
mudah ini menjadi ujian berat yang dihadapi 
oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh 
dunia.

Namun kita berhasil menjalani masa-masa 
sulit ini. Secara sadar maupun tidak, kita 
telah menjadi manusia lebih tangguh dari 
sebelum pandemi terjadi. Kemampuan kita 
untuk bangkit, beradaptasi, dan bertahan 
dalam kondisi sulit sudah teruji dengan adanya 
pandemi ini. Bukankah daya tahan yang 
lebih baik ini membuat kita lebih optimistis 
menghadapi tahun depan?

Semakin Tinggi 
Jumlah Tervaksin

Ekonomi Indonesia 
Perlahan Pulih

Kita Semakin Tangguh

Kabar baik lainnya datang dari Pemerintah 
Indonesia yang mulai memberlakukan pemberian 
vaksin pada anak-anak dengan rentang usia 6-11 
tahun. Meningkatnya jumlah penerima vaksin akan 
menciptakan kekebalan komunitas yang pada 
akhirnya memutus penyebaran virus. Kabar baik ini 
bisa memantik rasa optimisme kita menghadapi 
tahun depan.
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iTECHNOLOGY 19

Sejumlah inovasi teknologi diprediksi menjadi tren pada 2022. Inovasi teknologi yang berdampak pada 
kehidupan sehari-hari dipercaya menjadi tren yang dikembangkan banyak perusahaan. Tren ini tentu 

saja tak hanya berdampak pada sisi kehidupan, tetapi juga sektor bisnis. Beradaptasi dengan teknologi 
digital guna melahirkan solusi yang dibutuhkan masyarakat menjadi cara agar perusahaan bisa dapat 
terus tumbuh dan berkembang.

Inovasi ini ramai diperbincangkan sejak Mark Zuckerberg mengumumkan 
mengganti nama induk perusahaan Facebook menjadi Meta dan 
berfokus pada pengembangan realitas virtual di masa depan. Metaverse 
sendiri merupakan realitas virtual yang menggabungkan berbagai 
aspek, mulai dari avatar, gamifikasi, augmented reality (AR), virtual 
reality (VR), hingga cryptocurrency yang memungkinkan pengguna dapat 
berinteraksi di dalamnya.

Teknologi Blockchain mulai populer seiring mulai dikenalnya mata uang 
kripto atau cryptocurrency dan Non Fungible Token (NFT). Kehadiran 
cryptocurrency berpotensi menciptakan ekonomi baru bagi banyak 
orang. Sementara NFT menjadi cara baru untuk kepemilikan karya seni 
digital. Salah satu NFT yang paling terkenal adalah Bored Ape Yacht Club. 
Teknologi NFT juga dikembangkan untuk membeli tanah digital di dalam 
realitas virtual. 

Teknologi machine learning dan Artificial Intelligence (AI) memang telah 
lama menjadi tren di dalam perkembangan teknologi. Semakin marak 
digunakan, teknologi AI ini pun semakin perlu ditingkatkan keamanannya. 
Banyak perusahaan teknologi mulai menerapkan Cyber AI sebagai sistem 
keamanan teknologinya. Cyber AI berfungsi untuk mempercepat analisis 
data, mengidentifikasi anomali, hingga mendeteksi ancaman cyber. 

Penerapan jaringan 5G memang belum sepenuhnya merata di Indonesia. 
Kendati baru beberapa kota besar yang memiliki akses terhadap jaringan 
5G ini, teknologi ini dipercaya akan menjadi tren pada 2022. Jaringan 
5G dianggap memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan 4G. 
Jaringan 5G membuat layanan internet lebih stabil dan lebih cepat 
dalam mengunduh serta mengunggah. 

Semakin Bersinar di 2022

Tren Teknologi

Metaverse

Cyber AI

Blockchain

Jaringan 5G
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Inovasi Teknologi 
ICON+
ICON+ tak henti berinovasi. Sepanjang 2021 lalu, 
ICON+ menggulirkan berbagai solusi teknologi yang 
menjawab kebutuhan pelanggan. Inovasi-inovasi ini hadir 
melengkapi ragam produk dan solusi hasil karya ICON+

New PLN 
Mobile: 
Total solusi  
kelistrikan
pelanggan

Charge.IN: 
Aplikasi charging pada 
Stasiun Pengisian 
Kendaraan Listrik Umum 
(SPKLU) bagi konsumen

iOffice Plus: 

Aplikasi administrasi 
kepegawaian yang 
mencakup absensi, 
pengajuan cuti, hingga 
rekapitulasi kehadiran

Smart Meter Operation 
Center (SMOC): 

Pusat operasi dan kendali 
smart meter untuk 
monitoring, evaluasi, hingga 
pemantauan pemakaian 
energi listrik

I+Fast: 

Aplikasi pendukung 
aktivasi ICONNET oleh 
Mitra Mandiri ICON+

ICONPay: 

Sistem payment 
gateway dengan 
ragam channel 
pembayaran
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Yuk terus berinovasi..!!! 
Ciptakan solusi biar hidup

jadi lebih mudah...


