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Bicara ekosistem kendaraan listrik, maka kita akan bicara banyak hal 
di dalamnya. Bukan sebatas hanya tentang kendaraan listrik. 
Namun, ada banyak elemen di dalamnya yang saling terkait dan 

mendukung satu sama lain hingga terbentuk ekosistem kendaraan listrik 
(EV Ecosystem). 

ICON+ berhasil menyatukan sebagian elemen tersebut melalui platform 
PLN Mobile. Melalui menu Electric Vehicle Digital Service (EVDS) di PLN 
Mobile, ICON+ menjadi agregator yang menjembatani, mulai dari 
produsen kendaraan listrik, penyedia baterai, penyedia listrik, hingga 
masyarakat pengguna kendaraan listrik. Hingga terbentuklah EV 
Ecosystem di PLN Mobile. 

Melalui PLN Mobile, ICON+ juga menghadirkan berbagai layanan EV dalam 
genggaman pengguna PLN Mobile. Hal ini, tentu saja, memudahkan 
pengguna—misalnya saja untuk mengetahui lokasi SPKLU dan SPBKLU, 
melakukan pengisian daya sekaligus pembayaran, serta mendapat 

layanan Home Charging. Bahkan, membeli kendaraan listrik pun bisa dilakukan lewat menu EVDS PLN Mobile. 

Melalui layanan EV pada PLN Mobile tersebut menjadi wujud kontribusi nyata dukungan ICON+ untuk PLN 
dalam melahirkan EV Ecosystem di Indonesia. Seperti halnya, kontribusi ICON+ dalam melahirkan talenta-
talenta digital yang akan mengakselerasi terwujudnya transformasi digital di Tanah Air dan menghadirkan 
solusi-solusi digital bagi pelanggan. 

Tetap semangat dan tetap disiplin prokes! 

Selamat membaca!

Tetty Indrawati
Corporate Secretary

Kontribusi Agregator

DAFTAR ISI & EDITORIAL



iFOCUS

Pemerintah gencar mengembangkan ekosistem 
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai 
(KBLBB) di Tanah Air. Hal tersebut merupakan 

upaya pemerintah dalam mendukung transisi energi  
menuju pemanfaatan energi bersih berkelanjutan 
sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional. 

Mandat Pemerintah telah menjadikan PT PLN (Persero) ujung tombak dalam penyediaan 
infrastruktur KBLBB. Langkah strategis dan inovatif pun disiapkan dengan melibatkan seluruh 
entitas PLN Group. Sebagai IT Enabler PLN, ICON+ berperan penting dalam menyediakan solusi 

dan inovasi ICT guna mendukung terwujudnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau 
Electric Vehicle (EV) Ecosystem merupakan amanat 
Presiden yang tertuang dalam Peraturan Presiden 
(Perpres) No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan 
Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis 
Baterai untuk Transportasi Jalan. 

Platform Agregator 
Akselerasi Menuju EV Ecosystem
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Kementerian ESDM kemudian menjabarkannya 
dalam Permen ESDM No. 13 Tahun 2020 tentang 
Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk 
KBLBB.  Dalam peraturan inilah, untuk pertama 
kalinya, disebutkan tentang penugasan kepada PT 
PLN (Persero) untuk menyediakan infrastruktur 
pengisian listrik KBLBB berupa Stasiun Pengisian 
Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Berdasarkan data yang dirilis di situs PLN, hingga 
Februari 2022, tercatat sebanyak 267 unit SPKLU 
di 195 lokasi telah beroperasi secara nasional. Dari 
total SPKLU tersebut, sebanyak 120 unit SPKLU 
yang tersebar di 92 lokasi dimiliki PLN. Sampai 
akhir tahun 2022, PLN menargetkan sebanyak 580 
unit SPKLU. 

Saat ini, PLN juga tengah membangun 60 unit 
SPKLU tipe ultra fast charging 200 kV dan telah 
meresmikan SPKLU ultra fast charging pertama 
di Indonesia pada 26 Maret 2022. SPKLU yang 
berlokasi di Bali tersebut disiapkan untuk 
mendukung penyelenggaraan KTT G20 pada 
November 2022 mendatang. 

Selain SPKLU, PLN juga membangun Stasiun 
Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) 
untuk mendorong pengembangan kendaraan listrik 
roda dua. SPBKLU menerapkan sistem penukaran 
baterai (battery swap). 

Sesuai Peta Jalan Ekosistem SPBKLU Ditjen 
Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Pemerintah 
targetkan 4.900 unit SPBKLU sampai akhir tahun 2022. 
PLN diasumsikan dapat menyediakan sekitar 35% dari 
target tersebut. 

Ekosistem EV
Dalam mendukung Pemerintah menjelmakan 
ekosistem kendaraan listrik, PLN bukan hanya 
menyediakan infrastruktur dan pasokan listrik. Namun, 
juga berperan aktif dalam membangun ekosistem EV. 
Salah satunya, dengan menanamkan platform EV pada 
PLN Mobile. 

“Platform EV ditanam dalam PLN Mobile yang telah 
memiliki user cukup banyak sehingga informasi terkait 
EV dapat dengan cepat tersampaikan secara luas 
kepada pengguna PLN Mobile. 

SPKLU berdaya 200 kW

Proses charging hanya 30 menit dari posisi kosong sampai 
penuh untuk mobil listrik kapasitas di atas 80 kWh 

Fitur Simultan Charger bisa mengisi 2 unit kendaraan 
bersamaan

Fitur User Friendly dengan layar sentuh untuk kemudahan 
penggunaan

Terintegrasi dengan fitur EV PLN Mobile untuk kemudahan 
pengisian listrik

Berstandar IP (Ingress Protection) 55 sehingga tahan air 
untuk semprotan dari segala arah

Sertifikasi IEC 61851 menjamin tingkat keamanan bagi 
pengendara 

Desain padat dan ergonomis memberi 96% efisiensi daya 
untuk penghematan energi

Fitur Istimewa SPKLU 
Ultra Fast Charging
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Di sisi lain, EV Ecosystem pada PLN Mobile akan 
memperkuat posisi PLN Mobile sebagai SuperApp 
yang berhubungan dengan ketenagalistrikan,” 
jelas Vice President Beyond KWH ICON+ Pratama 
Adieputra Suseno.

Melalui platform EV pada PLN Mobile, PLN 
menyatukan berbagai unsur ekosistem EV, mulai 
dari produsen kendaraan listrik, penyedia baterai 
swap, sampai pengguna. Platform inilah yang 
dikembangkan ICON+ dalam rupa program Electric 
Vehicle Digital Services (EVDS). 

EVDS hadir sebagai menu “Electric Vehicle” pada 
PLN Mobile yang memiliki sejumlah fitur, antara lain 
SPKLU, Battery Swap, Home Charging, Market Place, 

dan Test Driver. Selain mengembangkan EVDS, ICON+ 
juga telah mengintegrasikan aplikasi Charge.IN 
ke dalam EVDS sehingga makin memudahkan 
pengguna, khususnya dalam mengakses berbagai 
layanan EV di PLN Mobile. 

“Di sini, ICON+ berperan sebagai agregator. Dalam hal 
ini, ICON+ membuat platform yang menghubungkan 
layanan-layanan dari berbagai pihak menjadi satu 
kesatuan dalam satu platform, yaitu EVDS di PLN 
Mobile,” jelas PLt. Manager Sales & Customer 
Solution, Divisi Beyond KWH ICON+ Muhammad Ryan 
Agung Putra Perdana. 

ICON+ menawarkan keunggulan EVDS PLN Mobile 
sebagai platform agregator. Platform ini tidak 
terpaku pada satu merek/produsen. “Semua brand 
bisa berkumpul di sini, seperti produsen kendaraan 
listrik atau penyedia baterai bisa mengenalkan dan 
menjual produk layanan dengan bergabung di sini,” 
ujar Ryan.

“Begitu pula masyarakat yang membutuhkan layanan 
EV, bisa mendapatkannya di sini. Berkumpulnya 
mereka di sini, maka terbentuklah ekosistem EV pada 
PLN Mobile,” lanjutnya. 

Pratama Adieputra Suseno
Vice President Beyond KWH ICON+ 

“Platform EV ditanam dalam PLN 
Mobile yang telah memiliki user 
cukup banyak sehingga informasi 
terkait EV dapat dengan cepat 
tersampaikan secara luas kepada 
pengguna PLN Mobile. 
Di sisi lain, EV Ecosystem pada PLN 
Mobile akan memperkuat posisi 
PLN Mobile sebagai SuperApp 
yang berhubungan dengan 
ketenagalistrikan.”
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Hingga saat ini, beberapa produsen yang telah 
bergabung di eksosistem EV PLN Mobile, antara lain 
produsen kendaraan listrik, seperti Gesits, Viar, dan 
Uwinfly. Lalu, penyedia battery changer, seperti SWAP 
dan VOLTA serta mitra pengguna, seperti Grab dan 
Sicepat. 

Aspek User Journey
Kehadiran EVDS sebagai platform EV Ecosystem 
menjawab kebutuhan informasi dan solusi pada user 
journey EV. Lantaran, seluruh elemen user journey 
telah dibangun pada platform EV Ecosystem tersebut 
yang meliputi 4 aspek, yaitu Discovery, Acquisition, 
Charging, dan Maintenance. 

Aspek Discovery akan dipenuhi oleh dua fitur yang 
masih dalam pengembangan ICON+, yaitu Fitur EV 
Community dan Test Drive. Nantinya, masyarakat 
bisa memperoleh berbagai informasi seputar EV dari 
EV Community. 

Fitur EV Community menjadi forum diskusi dan 
berbagi informasi bagi pengguna, pengguna, praktisi, 
hingga ahli kendaraan listrik. Sementara, masyarakat 
yang tertarik dan ingin mendapat pengalaman 
berkendara listrik bisa menjajal Fitur Test Drive. 

“Bukan cuma mencoba, masyarakat yang ingin 
membeli kendaraan listrik pun bisa melakukannya di 
sini karena EVDS telah dilengkapi Fitur Market Place. 
Fitur ini merupakan solusi dari Aspek Acquisition,” 
papar Adie. 

Untuk Aspek Charging, telah disediakan fitur SPKLU, 
Home Charging, ataupun SPBKLU untuk melakukan 
penukaran baterai (Battery Swap). 

“Lalu, untuk kemudahan pemeliharaan kendaraan 
listrik, baik pemeliharaan rutin atau perbaikan, 
ICON+ sedang mengembangkan fitur terkait Aspek 
Maintenance,” tambah Adie. 

Dengan terpenuhinya setiap aspek pada user journey, 
Pratama meyakini bahwa pengembangan EVDS oleh 
ICON+ akan mengakselerasi perkembangan industri 
kendaraan listrik di Indonesia. Hal ini tak terlepas dari 
positioning PLN Mobile sebagai SuperApp yang telah 
memiliki user cukup banyak. 

“EVDS ditanamkan di PLN Mobile. Dengan jumlah 
user PLN Mobile yang cukup banyak, informasi 
terkait EV bisa cepat tersampaikan secara luas 
kepada user. Disamping itu, keberadaan ekosistem 
EV pada PLN Mobile akan memperkuat posisi PLN 
Mobile sebagai SuperApp yang berhubungan dengan 
ketenagalistrikan,” ungkap Pratama. 

Menurut Adie, kendaraan listrik adalah sebuah 
keniscayaaan bisnis di masa depan. Karena itu, 
diperlukan keberanian untuk berinvestasi pada 
pengembangan ekosistem ini. Yang tak kalah penting 
adalah sinergi dari berbagai pihak yang berperan 
dalam ekosistem kendaraan listrik. 

Hingga akhirnya, terbentuk electrifying lifestyle di 
tengah masyarakat dan tercapainya net zero carbon 
(carbon neutral) pada 2060 mendatang. 

Muhammad Ryan Agung Putra Perdana
PLt. Manager Sales & Customer Solution, 

Divisi Beyond KWH ICON+ 

“Di sini, ICON+ berperan 
sebagai agregator. Dalam hal 
ini, ICON+ membuat platform 
yang menghubungkan layanan-
layanan dari berbagai pihak 
menjadi satu kesatuan dalam 
satu platform, yaitu EVDS di PLN 
Mobile”
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Darwis Tri Widianta
Engineer Developer Pelayanan Pelanggan
Bidang Electricity Developer ICON+

ICON+ berkontribusi penting dalam pengembangan ekosistem EV oleh 
PLN. Selain membangun aplikasi, ICON+ juga membantu PLN dalam 
melakukan riset teknologi charger EV serta mendukung PLN menjadi 
leader dalam pengembangan platform EV di Indonesia. 

Dengan dukungan tersebut, ekosistem EV PLN diharapkan bisa 
berkembang pesat di tahun-tahun mendatang. Terlebih, dengan adanya 
dukungan dari pemerintah serta ketersediaan infrastruktur EV yang 
memadai. 

Kontribusi ICON+ 
Bangun EV Ecosystem

Sesuai amanat Pemerintah, PLN tengah membangun ekosistem Electric Vehicle (EV). 
Sebagai entitas PLN Group, ICON+ pun berperan penting dalam mendukung 

pengembangan ekosistem EV di Indonesia.

Ja’fahrudin 
Engineer Developer Pelayanan Korporat
Bidang Electricity Digital Solution ICON+

ICON+ memiliki kontribusi cukup besar dalam pengembangan ekosistem 
EV oleh PLN. Dalam hal ini, ICON+ telah mengembangkan aplikasi yang 
memudahkan pengguna kendaraan listrik mengakses berbagai layanan 
terkait EV, seperti SPKLU dan home charging. Hal ini bisa sekaligus 
menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memiliki EV. 

Dalam beberapa tahun ke depan, EV akan menggantikan sebagian besar 
kendaraan berbahan bakar fosil hingga terbentuk ekosistem EV. Adanya 
ekosistem EV diharapkan tercipta lingkungan hidup yang lebih bersih 
karena bebas polusi. 

Ali Akbar
Engineer Developer
Bidang Electricity and Service Developer ICON+

Era sekarang merupakan momentum bangkitnya EV. Selain perkembangan 
teknologi baterai yang makin andal, ekosistem EV juga mendukung green 
& sustainability energy. 

Dalam pengembangan ekosistem EV PLN, ICON+ memiliki peran penting 
dengan membangun aplikasi Charge.IN dan mengintegrasikannya dengan 
PLN Mobile. Platform tersebut menjadi e-mobility pertama dan utama di 
Indonesia untuk pengisian listrik di SPKLU
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Pengguna kendaraan listrik 
(Electric Vehicle – EV), semakin dimudahkan 
dengan hadirnya SuperApps PLN Mobile. 
Pasalnya, PLN Mobile kini telah 
mengintegrasikan platform Charge.IN ke dalam 
program Electric Vehicle Digital Services (EVDS) 
yang memungkinkan pengendara EV 
mengakses berbagai layanan terkait EV. 
Salah satunya adalah layanan SPKLU.

EVDS: 
Layanan EV Terintegrasi 
PLN Mobile

PLN Mobile hadir untuk memberi kemudahan bagi 
masyarakat dalam mengakses berbagai layanan PLN. 
Sejalan dengan tujuan itu, aplikasi Charge.IN yang 
menyediakan layanan SPKLU PLN pun diintegrasikan 
ke dalam platform PLN Mobile dan menjadi bagian 
dari Program EVDS. 

EVDS merupakan program layanan yang termasuk 
dalam roadmap pengembangan PLN Mobile. EVDS 
mencakup fitur-fitur layanan terkait EV, seperti 
SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum), 
Battery Swap, Test Drive, Home Charging, 
Marketplace, serta Community dan My EV—dua fitur 
yang masih dalam pengembangan.
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EVDS – SPKLU
Pencarian SPKLU, Start/Stop Charging, 
Charging History, 3 eMoney Channel Payment, 
Saldo Refund

iSOLUTION

“Proses integrasi Charge.IN ke dalam PLN Mobile 
dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu Konsolidasi, 
Integrasi, dan Implementasi. Pada tahap Integrasi, 
selain integrasi Charge.IN dan PLN Mobile, 
dikembangkan pula fitur-fitur baru untuk mendukung 
transaksi SPKLU di PLN Mobile,” jelas SPV. Business & 
Product Quality, Divisi Beyond KWH ICON+ Nurkholis Ari 
Sugiarto. 

Pada prinsipnya, Nurkholis menambahkan, pengisian 
daya melalui SPKLU PLN Mobile sama dengan aplikasi 
Charge.IN. Dengan begitu, user yang sebelumnya 
menggunakan aplikasi Charge.IN bisa beradaptasi 
dengan cepat saat menggunakan SPKLU PLN Mobile. 

“Perbedaan hanya terdapat pada proses pembayaran 
yang bisa dilakukan melalui pembayaran digital yang 
telah terintegrasi dengan PLN Mobile. Tersedianya 
pilihan kanal pembayaran tersebut, tentu semakin 
memudahkan user dalam bertransaksi,” papar 
Nurkholis. 

“Pengembangan selanjutnya, akan ditambahkan kanal 
pembayaran melalui Saldo PLN Mobile, virtual account 
bank, direct debit, dan credit card,” imbuhnya.

LAYANAN LENGKAP
Hingga Maret 2022, telah tersedia 141 charge box di 
92 lokasi SPKLU PLN. Untuk SPBKLU (Stasiun 
Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum), dua 
provider battery changer—yaitu SWAP dan VOLTA 
masing-masing telah menyediakan 135 slot di 45 
lokasi (SWAP) dan 131 lokasi (VOLTA). 
Sementara, untuk fitur layanan Home Charging, 
sebanyak 113 rumah telah terkoneksi. Melalui fitur 

Marketplace EVDS, PLN Mobile menjadi wadah bagi 4 
mitra yang menawarkan 10 produk EV yang terdiri dari 
motor dan sepeda listrik.

Adanya layanan SPKLU kian melengkapi layanan PLN 
di PLN Mobile. Dengan transaksi SPKLU PLN Mobile 
yang sudah melebihi 500 transaksi bernilai lebih dari 
Rp19 juta, kehadiran layanan SPKLU dapat menambah 
program pendapatan baru “Beyond KWH” di PLN 
Mobile.

Nurkholis Ari Sugiarto
SPV. Business & Product Quality, 

Divisi Beyond KWH ICON+ 

“Proses integrasi Charge.IN ke dalam 
PLN Mobile dilakukan dalam beberapa 
tahap, yaitu Konsolidasi, Integrasi, dan 
Implementasi. Pada tahap Integrasi, selain 
integrasi Charge.IN dan PLN Mobile, 
dikembangkan pula fitur-fitur baru untuk 
mendukung transaksi SPKLU di PLN Mobile”.

EVDS – MY EV
Design tracking Pembelian EV, 
Integrasi iWoods

EVDS – Test Drive
Search Event, Detail Event, 

Booking, Event Ticket

EVDS – EV Marketplace
l Common marketplace features, Search product, detail product, cart, 

payment, other common marketplace features
l	Product discussion, seller chat, rating & review, multifinance payment

EVDS – Battery Swap
Search SPBKLU, Direction, 
Integrasi Provider

EVDS – Home Charging
Activation, Remote Start, Scheduler 

Charging, Summary Diskon

EVDS – Community
Kajian konsep komunitas, 

design community
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Cara Penggunaan Platform Charge.IN 
pada PLN Mobile

1. Halaman Utama EVDS (EVDS Home)
 Klik menu “SPKLU” pada home PLN Mobile. Lalu, klik tombol 

“Mulai Menggunakan EVDS”.
4. Pembayaran (Payment)

 Pilih metode pembayaran dengan klik “Ganti Metode 
Pembayaran”, lalu klik “Bayar” untuk selesaikan pembayaran.

2. Lokasi Stasiun Pengisian Terdekat (Nearby & Find 
Station)

 Klik “Di mana mengisi daya?” pada halaman utama EVDS 
untuk menampilkan daftar stasiun pengisian terdekat 
dengan lokasi terkini user. User juga bisa melihat tampilan 
map dan mencari lokasi stasiun pengisian.

5. Pengisian (Charging)
 Setelah pembayaran, user langsung diarahkan ke halaman 

pengisian. Hubungkan konektor ke kendaraan listrik dan 
pastikan sudah terhubung dengan benar, lalu klik “Start 
Charging”. 

3. Pemesanan (Booking)
 Lalu, klik “Charge”, lalu pindai QR Code di charger box hingga 

tampil form booking. Masukkan nominal KWH yang akan 
dibeli, lalu klik “Lanjutkan Pembayaran”.

6. Ringkasan & Riwayat Pengisian (Charging 
Summary & History)

 Setelah pengisian selesai, klik “Lihat Ringkasan” untuk 
melihat.

10
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Hasil riset McKinsey dan Bank Dunia mencatat 
bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta 
Talenta Digital selama kurun 2015—2030. Jika 

dihitung rata-rata, Indonesia membutuhkan sekitar 
600 ribu Talenta Digital per tahunnya. 

Berangkat dari kebutuhan tersebut, di era 
transformasi digital, setiap talenta di perusahaan 
hendaknya membekali diri dengan berbagai 
keterampilan (skill set), baik secara teknis (hard skill) 
maupun nonteknis (soft skill). Dengan mengawinkan 
hard skill dan soft skill, seorang talenta akan memiliki 
kecakapan dan kecerdasan digital sehingga mampu 
mengimbangi era digital yang bergerak sangat 
dinamis, makin kompleks, dan berkembang sangat 
pesat. 

Dalam konteks kecakapan digital, hard skill 
didefinisikan sebagai kemampuan teknis yang 
meliputi, antara lain Artificial Intelligence (AI), big 
data, cloud computing, dan coding. Sementara, soft 
skill dikenal sebagai 4C, yaitu Critical Thinking, 
Creativity, Collaboration, dan Communication.  

Untuk mengembangkan kecakapan digital ICONers, 
ICON+ telah menyusun suplemen khusus pegawai 
sejak 2018. Salah satu suplemen yang disusun untuk 
mengembangkan Critical thinking sehingga 
terbentuk digital mindset ICONers adalah 
pembelajaran Design Thinking. 

“Talenta Digital kerap diartikan sebagai anak muda 
dan baru (fresh graduate). Padahal, Talenta Digital 
tidak bicara hanya tentang anak muda. Tetapi, 
sumber daya manusia yang masih eksis sampai 
sekarang,” ujar Manager Human Capital Development 
ICON+ Ginanjar Dwi Marthia. 

“Bicara Talenta Digital adalah bicara tentang cara 
seseorang yang mampu berpikir futuristik, kritis, out 
of the box hingga mampu menemukan solusi dari 
sebuah masalah serta menelurkan ide, gagasan, atau 
inovasi,” lanjut Ginanjar. 

Selain itu, Talenta Digital juga memiliki karakteristik 
dinamis, mampu dan mau beradaptasi dengan 
perubahan, serta terbuka dan mau belajar tentang 
hal-hal baru. 

Talenta Digital merupakan kunci utama dalam transformasi digital perusahaan 
untuk menuju Industri 4.0. Untuk itu, ICON+ telah menyiapkan suplemen khusus 

untuk melahirkan talenta-talenta digital yang agile, terbuka terhadap perubahan, 
dan cakap digital secara berkelanjutan.

Digital Mindset 
Lahirkan Talenta Digital 

di ICON+
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Digital Mindset
Pengembangan digital mindset terus dilakukan 
ICON+ secara kontinyu dan berkelanjutan melalui 
berbagai kegiatan Design Thinking. Langkah yang 
diambil ICON+ di awal-awal pengembangannya 
adalah dengan menggandeng para Change Agent. 

“Jadi, di tahun pertama, kami gerilya di antara orang-
orang (ICONers) yang memang memiliki sudut 
pandang sama. Kami memilih change agent sebagai 
orang-orang yang kami anggap bisa menularkan 
digital mindset,” urai Ginanjar.

Ginanjar menambahkan, selain memilih change agent, 
upaya tersebut juga dilakukan tanpa melihat jabatan 
strukturalnya. Dalam waktu tiga tahun, hingga saat ini, 
setidaknya sudah 80% ICONers yang terinfokan 
tentang Design Thinking dan cara berpikir digital.  

“Sekarang, kami mulai mendorong di level struktural. 
Kami berinvestasi pada para leader sebagai motivator 
atau pihak yang akan mendorong,” ujar Ginanjar.

Sebagai wujud komitmennya, tahun ini ICON+ 
menargetkan 5% ICONers tersertifikasi kurikulum 
digital mindset. Uji sertifikasi yang baru ada di 2022 
ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan PT 
Telkom.  

“Tantangannya? Sudah jelas, yang terbesar adalah 
shifting mindset. Ketika seseorang sudah nyaman 
dengan kondisi/pola pikir yang dijalani, lalu harus 
bisa berpikir cepat, agile, no border, dan yang paling 
penting berempati terhadap customer, tentu menjadi 
tantangan tersendiri bagi kami,” ungkap Ginanjar. 

Tantangan kedua adalah membangun sense of 
urgensi terhadap digital mindset. Sense of urgensi 
akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya 
terlibat langsung dalam berbagai program 
pengembangan terkait digital mindset yang, 
biasanya terdiri atas pembelajaran dan praktik 
simulasi.  

Digital Leadership
Tantangan berikutnya adalah kesibukan dan rutinitas 
pekerjaan yang cukup tinggi, terutama dua tahun 
terakhir dengan adanya produk ICONNET untuk 
segmen retail. “Kami menguncinya melalui para 
leader karena mereka bisa jadi influencer bagi 
ICONers lainnya. Di sinilah, pentingnya digital 
leadership,” jelas Ginanjar.  

Dengan demikian, selain Talenta Digital, transformasi 
digital juga memerlukan leader digital. 

Ginanjar Dwi Marthia 
Manager Human Capital 

Development ICON+ 

“Bicara Talenta Digital adalah bicara 
tentang cara seseorang yang mampu 
berpikir futuristik, kritis, out of the box 
hingga mampu menemukan solusi dari 
sebuah masalah serta menelurkan ide, 
gagasan, atau inovasi”. 

Pengembangan digital leadership secara intens dan 
sistematis sudah dilakukan ICON+ dalam rentang 3 
tahun terakhir. 

Strategi yang diusung ICON+ adalah pengembangan 
ke atas, yaitu pengembangan diberikan untuk level 
jabatan di atas posisi jabatan eksisting. Misalnya 
saja, seorang supervisor akan diberikan program 
pengembangan untuk level manajer. 

“Harapannya, ia akan memiliki overview yang lebih 
tinggi/luas dibandingkan posisinya sekarang 
sehingga memiliki agility dan flexibility lebih tinggi,” 
ujar Ginanjar. 

“Jadi, sudut pandangnya tidak dangkal, wawasannya 
lebih luas, dan kompetensinya di atas jabatan yang 
dipersyaratkan. Supervisor rasa manajer, manajer 
rasa GM, GM rasa direktur. Inilah salah satu poin 
penting dari digital mindset,” lanjutnya. 

Dengan transformasi di level struktural, diharapkan 
dapat membentuk pemimpin-pemimpin yang 
mampu menjawab setiap tantangan melalui pola 
pikir digital yang telah dibangun. Hingga akhirnya, 
terlahir talenta-talenta digital ICON+ yang mampu 
berpikir kreatif, memetakan masalah, merumuskan 
solusi, menghasilkan continuous improvement, dan—
yang tak kalah penting—bersifat kolaboratif. 
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iEXPLORE

Menjajal Angkutan 
Umum Listrik di Surganya 

Mobil Listrik
Moda transportasi umum bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. Apalagi, jika 

transportasi itu menawarkan kenyamanan, ketepatan waktu, biaya terjangkau, dan 
jangkauan luas. Seperti halnya, transportasi umum di Norwegia dan China. Kedua negara 

ini, bahkan menyediakan transportasi ramah lingkungan karena sudah menggunakan 
armada-armada bertenaga listrik. Seperti apa armadanya? Simak ulasan berikut yuk!

Feri bertenaga listrik lainnya juga tengah 
dikembangkan Norwegia, yaitu Zeabuz. 
Feri yang mengusung konsep “self-
driving” ini bukan hanya tanpa emisi, 
tetapi juga unik dan canggih. 

Penumpang bisa memanggil feri ini 
hanya dengan menekan tombol yang 
disediakan di setiap sisi kanal. Zeabuz 
disediakan sebagai transportasi 
penyeberangan kanal.

Norwegia
Norwegia digadang akan menjadi negara pertama di dunia yang 
mengakhiri era mobil berbahan bakar fosil. Penggunaan mobil 
listrik di negeri berjuluk The Land of The Night Sun ini mencapai 
65% di 2021 dengan penjualan mobil listrik terbanyak (80%) di 
Eropa. 

Berkunjung ke Negeri Viking ini, selain menikmati eksotisme 
fjord yang dikeliling gunung kerucut, Anda wajib mencoba 
angkutan umum listriknya. Salah satu yang wajib dicoba adalah 
kapal feri Ampere. 

Ampere merupakan kapal feri bertenaga listrik pertama di dunia 
yang dibuat Norwegian Shipyard Fjellstrand. Dengan 
menumpang kapal ini, Anda bisa menelusuri Sognefjord—yang 
merupakan fjord terpanjang kedua di dunia (203 km) sepanjang 
5,7 km, antara Desa Lavik dan Oppedal.
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Fuxing memiliki rute Lhasa (Tibet) – 
Nyingchi dengan jalur sepanjang 435 km. 
Sepanjang perjalanan, Anda akan 
disuguhi lukisan alam yang membuat 
mata tak ingin terpejam. 

Kereta juga melintasi 47 terowongan dan 
121 jembatan. Termasuk, jembatan 
lengkung terbesar dan tertinggi di dunia, 
yaitu Jembatan Zangmu. 

Pada Maret 2022, China juga baru saja 
meluncurkan kapal pesiar bertenaga 
listrik, “Yangtze River – The Gorges Dam 1”. 
Kapal siar yang berlayar perdana 29 
Maret 2022 ini diklaim China sebagai 
Kapal Pesiar Bertenaga Listrik Terbesar 
di dunia. Dengan kapasitas 1.300 
penumpang, kapal ini disediakan sebagai 
kendaraan wisata di Sungai Yangtze. 

China
Inilah pusat mobil listrik dunia. Tidak hanya menjadi negara 
dengan pengguna kendaraan listrik berbasis baterai terbanyak 
di dunia (2,58 juta unit – 2019), China juga menjadi produsen 
dan pasar kendaraan listrik dunia.  

Saat berwisata di China, Anda bisa mengandalkan bus umum 
yang tersedia hampir di semua kota di China, seperti Beijing, 
Guangzhou, Shezhen, Xiamen, dan Wuyishan. 

Bahkan, untuk menjelajahi pelosok China pun Anda bisa 
menggunakan bus. China mempunyai jaringan bus kota yang 
sangat baik, menjangkau banyak titik, murah, dan ramah 
lingkungan—karena sebagian besar adalah bus listrik. 

Selain bus, Anda harus mencoba kereta peluru yang merupakan 
kereta cepat bertenaga listrik. Pada 2021, China telah membuka 
jalur baru di Tibet. Anda bisa menumpang kereta bernama 
Fuxing hingga ke negeri yang dijuluki Atap Dunia.
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Dalam rangka memperluas jaringan dan 
solusi layanan internet, ICON+ siap 

mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 
Kesiapan ICON+ disampaikan dalam Forum 
Pengenalan Aplikasi Kendali bersama Dinas 
Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 
se-Jawa Timur, 10 Maret 2022 di Kusuma 
Argowisata Resort & Convention Hotel, Malang. 

Melalui forum tersebut, ICON+ berkesempatan 
mengenalkan produk dan layanan solusi ICT 
yang dapat mendukung kegiatan pemerintah, 
yaitu Aplikasi Kendali. Kendali adalah aplikasi 
berbasis mobile yang berfungsi sebagai 
e-Office untuk membantu pemerintah dalam 
meningkatkan layanannya, baik layanan 
intrapemerintah maupun layanan kepada 
masyarakat.

ICON+ Kenalkan 
Aplikasi “Kendali” 
di Jawa Timur

ICON+ Kenalkan Layanan 
Solusi Korporat di “Digitalisasi 
Nusantara Expo dan Summit”

ICON+ turut berpartisipasi dalam gelaran “Digitalisasi 
Nusantara Expo dan Summit” pada 29—31 Maret 
2022 di Edutorium Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, Jawa Tengah. Acara yang diselenggarakan 
KADIN dan Yayasan Internet tersebut mengusung 
tema “Akselerasi Ekonomi dari Kota hingga Kampung 
dan Desa melalui Digitalisasi”. 

Pada booth-nya, ICON+ memperkenalkan beberapa 
layanan solusi korporat yang dikembangkannya. Di 
antaranya, iOffice+ yang mendukung implementasi 
solusi smart industry bagi pemerintahan, Learning 
Management System (LMS) yang diperuntukkan 
bagi dunia pendidikan, serta aplikasi e-Balita untuk 
bidang kesehatan. Tak ketinggalan, ICON+ juga 
menampilkan ICONNET sebagai produk yang 
menjawab tantangan dari kebutuhan pemerintahan 
akan penyediaan internet broadband bagi 
masyarakat.
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ICON+ SBU Regional Sumbagut 
Gelar Sentra Vaksinasi

Bekerja sama dengan Koramil 0201-06/MS Bukit 
Barisan, ICON+ SBU Regional Sumbagut 

selenggarakan Sentra Vaksinasi Bersama pada 
Sabtu, 19 Maret 2022. Program Sentra Vaksinasi 
tersebut diperuntukkan bagi ICONers dan masyarakat 
umum yang hendak vaksin 1,  vaksin 2, ataupun 
booster.

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Kantor 
ICON+ SBU Regional Sumbagut merupakan bentuk 
kepedulian ICON+ kepada masyarakat di bidang 
kesehatan sekaligus bentuk dukungan terhadap 
Program Vaksinasi yang digaungkan Pemerintah.  
Hadir dalam kegiatan, GM ICON+ SBU Regional 
Sumbagut Firza Halim dan jajaran manajer, Tim 
Koramil, serta Tim Medis dari Polmadan Bukit Barisan.

ICON+ Raih Penghargaan 
PRIA dan InMA 2022

ICON+ memboyong dua penghargaan sekaligus 
dalam ajang The 7th Public Relations Indonesia 
Awards (PRIA) 2022. Acara yang mengusung tema 
“Kolaborasi untuk Kebangkitan Negeri” ini dihelat di 
Semarang, 25 Maret 2022.

PRIA adalah ajang penilaian dan apresiasi oleh PR 
Indonesia terhadap pencapaian kinerja komunikasi 
dan kehumasan (PR) korporasi, kementerian, 
lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh 
Indonesia. Adapun 2 penghargaan yang diraih ICON+ 
adalah Bronze Winner pada kategori Anak Usaha 
BUMN untuk subkategori e-Magazine ICON+News 
Edisi II/2021 dan Annual Report. 

Sementara, pada ajang Indonesia Inhouse Magazine 
Awards (InMA) 2022, ICON+ raih penghargaan Gold 
Winner untuk kategori The Best of e-Magazine dan 
Annual Report. ICON+ persembahkan penghargaan 
tersebut kepada seluruh ICONers dan pelanggan 
ICON+ di seluruh Indonesia. 

Sinergi Lampaui Target 
Fiber Rollout

Dalam rangka rapat kerja bersama, 
ICON+ dan PLN Tarakan gelar Joint 

Planning Session, pada 31 Maret—
1 April 2022. Kegiatan yang berlangsung 
di Hotel Sheraton Lombok, NTB ini 
merupakan langkah sinergis ICON+ guna 
mendukung pencapaian Program Fiber 
Rollout (ICONNET) tahun 2022. 

Sinergi dengan PLN Tarakan diharapkan 
dapat membantu ICON+ dalam melampaui 
target fiber rollout. Melalui sinergi tersebut, 
ICON+ juga menyediakan layanan untuk 
kebutuhan ICT PLN Tarakan.
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Keterbatasan cadangan energi fosil menjadi salah satu faktor 
utama yang mendorong perkembangan kendaraan listrik atau 
Electric Vehicle (EV) di era modern. EV hadir sebagai solusi atas 

semakin menipisnya cadangan energi di dunia sekaligus mengurangi 
polusi udara akibat emisi gas buang kendaraan berbahan bakar minyak. 

Namun, jauh sebelum era modern ini, perkembangan EV justru lebih 
dulu populer dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. 
Tepatnya, sejak kemunculan mobil listrik buatan seorang penemu asal 
Skotlandia, Robert Anderson pada 1832 . Mobil roda tiga ini dianggap 
sebagai mobil bertenaga listrik pertama di dunia.  

Sejak saat itu, perkembangan EV di dunia telah melewati beberapa era 
yang sebagian besar berkiblat pada perkembangan di dataran Eropa, 
Amerika Serikat, dan Jepang. Dalam setiap era tersebut, EV konsisten 
mengusung keunggulannya sebagai kendaraan ramah lingkungan yang 
tidak mengeluarkan getar, tidak bising, efisiensi konversi energi tinggi, 
dan bebas polusi karena tidak menghasilkan gas buang. 

Pengembangan kendaraan listrik kian masif selama 
beberapa tahun terakhir. Meski telah mengalami pasang 
surut sejak pertama kali dikembangkan lebih dari seratus 
tahun silam, kendaraan listrik diyakini sebagai kendaraan 
masa depan.

Satu Abad
Perkembangan 

Mobil Listrik di Dunia

iNSIGHT

Era Awal
Setelah penemuan Robert 
Anderson, mobil listrik mengalami 
masa kejayaan di masa 
1900—1912, khususnya di 
Amerika  Serikat. Pengembangan 
baterai oleh Thomas Alva Edison 
pada 1901 memiliki andil besar di 
dalamnya. 

Era kejayaan mobil listrik semakin 
ramai dengan kehadiran mobil 
hibrid pertama buatan Ferdinand 
Porsche, 1900. Era kejayaan mobil 
listrik mulai meredup ketika 
Henry Ford memproduksi model T 
pada 1908. 

Model T menjadi produk massal 
pertama dengan harga 
terjangkau. Sistem electric starter 
yang dikenalkan Charles Kettering 
pada 1912 semakin melesatkan 
popularitas mobil berbahan bakar 
bensin ini.  
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iNSIGHT

Pertumbuhan ruas jalan di AS juga turut 
menghambat perkembangan mobil listrik. 
Lantaran, dibutuhkan kendaraan dengan 
jarak tempuh lama. Sementara, teknologi 
mobil listrik kala itu masih memiliki jarak 
tempuh relatif pendek. 

Era Kebangkitan
Ketika terjadi krisis energi fosil yang 
menyebabkan harga BBM menjadi mahal di 
tahun 1970-an, mobil listrik kembali dilirik. 
Mobil listrik buatan NASA (1971) yang 
menjelajahi bulan pun menjadi titik awal 
kebangkitan era mobil listrik. 

Mobil listrik mulai diproduksi berbagai 
perusahaan, seperti  General Motors, 
Sebring-Vanguard, American Motor 
Company, hingga Toyota. 

Di era ini, teknologi mobil listrik berkembang cukup pesat. 
Salah satunya, daya jelajah yang lebih tinggi hingga 60 mil. 

Puncaknya adalah kehadiran mobil hibrid Prius besutan 
Toyota (1997). Mobil hibrid pertama yang diproduksi massal 
ini terjual hingga 18 ribu unit di seluruh dunia.  

Era Modern
Saat ini, perkembangan mobil listrik sangat pesat. Bukan 
hanya dari kuantitas, tetapi juga teknologi pendukungnya, 
seperti teknologi pabrikasi dan bahan, mesin listrik, baterai, 
elektronika daya dan mikroelektronika. 

Mobil listrik di era ini pun hadir dengan komponen-komponen 
berspesifikasi tinggi. Di antaranya, mobil listrik model sport 
Tesla Motor yang memiliki andil besar dalam mengembalikan 
popularitas mobil listrik. 

Di Indonesia, Pemerintah telah menyiapkan ekosistem 
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). 

Hal ini sesuai amanat Peraturan Presiden No. 55 Tahun 
2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor 
LIstrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk 
Transportasi Jalan. 

Dalam Roadmap Pengembangan Kendaraan Listrik, Pemerintah menargetkan 
produksi 600 ribu unit mobil dan bis listrik di 2030. Jumlah tersebut diproyeksi akan mengurangi 
konsumsi BBM sebesar 7,5 juta barel dan menurunkan emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton. 

Target tersebut selaras dengan komitmen Indonesia yang disampaikan dalam COP21 di Paris (2015) 
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030. Peta jalan tersebut juga 
menggarisbawahi pengembangan industri pendukung, yaitu industri baterai mulai dari perakitan 
hingga daur ulang. 

Sebagai penghasil nikel—yang merupakan bahan baku baterai—terbesar, Indonesia memiliki potensi 
besar untuk menjadi penghasil baterai listrik. Hal ini tentunya akan turut mendorong pengembangan 
mobil listrik di Tanah Air. 
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iTIPS

Popularitas mobil listrik kian menanjak seiring antusiasme masyarakat untuk beralih ke 
mobil listrik. Bukan hanya ramah lingkungan, mobil listrik juga minim perawatan dan 
biaya perawatannya pun jauh lebih murah dibanding mobil berbahan bakar minyak. 
Lantas, apa saja perawatan yang dibutuhkan mobil listrik? Simak sederet tips berikut.

Perawatan Tepat untuk 
Performa Maksimal Mobil Listrik

7. Pilih Tempat Parkir
Sebaiknya, mobil listrik 
parkir di tempat yang sejuk 
untuk menjaga performa 
mobil tetap aman dan 
maksimal. Cuaca panas bisa 
memperpendek usia pakai 
baterai. Gunakan cover 
mobil ketika terpaksa parkir 
di tempat panas. 

1. Cek Radiator 
 Seperti mobil BBM, mobil 
listrik juga memerlukan 
radiator untuk 
mendinginkan motor listrik 
dan baterai. Lakukan 
pengecekan radiator secara 
rutin. Untuk penggantian 
coolant, disarankan setiap 
60 ribu km. 

2. Slow Charging
Sebaiknya, lakukan 
pengisian daya dengan 
mode slow charging. 
Meskipun dibutuhkan waktu 
lebih lama untuk baterai 
terisi penuh, slow charging 
bisa bikin baterai lebih awet. 

3. Daya Baterai
 Tetap lakukan pengisian 
daya baterai walaupun 
mobil tidak dipakai karena 
daya baterai tetap hilang. 
Hindari kondisi daya baterai 
kurang dari 10% dalam 
waktu lama ataupun 
pemakaian kendaraan 
dengan baterai kurang dari 
40% karena bisa merusak 
baterai. 

4. Cek Software
Software adalah salah satu 
komponen utama pengatur 
kinerja mobil listrik. Lakukan 
pengecekan rutin dan 
pastikan selalu update 
software untuk menjaga 
kerja sistem operasi mobil 
listrik. 

5. Servis Rutin
Lakukan servis rutin hanya 
di bengkel resmi untuk 
mengecek komponen-
komponen mobil. Namun, 
jangka waktu servis pada 
mobil listrik cukup lama. 
Mobil disarankan servis 
setelah menempuh sekitar 
15—20 ribu km, tergantung 
jenis mobil. 

6. Jaga Performa
Selain servis rutin, mobil 
listrik juga perlu 
penggantian filter AC dan 
kampas rem secara berkala 
untuk kenyamanan dan 
keselamatan. 
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