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Sebagai penyedia layanan fixed broadband internet, ICONNET 
menawarkan kepastian jaringan internet yang andal (reliable), 
terjangkau (a!ordable), dan tanpa batas (unlimited). Melalui 

Strategic Business Unit (SBU), ICONNET membuka akses bagi 
masyarakat di daerah yang belum tersentuh layanan internet. 

Saat ini, SBU ICONNET mengarah pasar layanan internet secara retail di 
wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Nusra). Berdasarkan data 
micro targeting, potensi pasar retail di tiga wilayah tersebut cukup bagus. 
Di Bali Nusra setidaknya terdapat 800 ribu calon pelanggan yang tersebar 
dari kota sampai kabupaten. 

Kehadiran layanan ICONNET menjangkau desa-desa terpencil berdampak 
signifikan bagi aktivitas maupun perekonomian masyarakat desa. Dari 
sisi ekonomi, layanan internet ICONNET memudahkan masyarakat desa 
memasarkan produk secara online sehingga memperluas jaringan 
pemasaran. 

Selain menyasar pasar retail, SBU ICONNET regional Bali Nusra juga menargetkan ceruk pasar potensial yakni 
instansi pemerintah, perusahaan swasta, maupun institusi pendidikan. Melalui strategi tersebut diharapkan 
pada akhir 2024 mampu menembus 1,9 juta homepassed di Bali Nusra. 

Selamat membaca!

T!t" Indraw#$
Corporate Secretary

Layanan Internet

DAFTAR ISI & EDITORIAL
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Melalui Strategic Business Unit (SBU) Regional, 
ICON+ luncurkan strategi penetrasi ICONNET. 
Tak sekadar menyediakan layanan internet, 

kiprah SBU di daerah telah membuka akses sekaligus 
menyediakan solusi bagi masyarakat. Khususnya, 
masyarakat di daerah yang belum tersentuh layanan 
internet dari provider mana pun. 

Seperti halnya, kiprah ICON+ SBU Regional Bali dan 
Nusa Tenggara (Bali Nusra) dan ICON+ SBU Regional 
Jawa Bagian Timur yang telah membuka akses bagi 
masyarakat perdesaan di wilayah Bali dan Jawa 
Timur. Sebelum hadirnya ICONNET, masih terdapat 
perdesaan di Kabupaten Bangli (Bali) dan Kabupaten 
Tulung Agung (Jawa Timur) yang belum terjangkau 
sinyal internet, bahkan merupakan daerah blankspot. 

Di mana ada tiang listrik, di situlah terdapat ICONNET. Itulah semangat ICON+ 
untuk menghadirkan layanan internet berbasis fiber optic hingga ke pelosok 

negeri. Dengan hadirnya ICONNET, masyarakat Indonesia—di mana pun mereka 
berada—bisa mendapatkan hak yang sama untuk mengakses layanan informasi 

dan telekomunikasi berteknologi terkini.

Layanan 
Internet Andal 

Dorong Ekonomi Kerakyatan
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“Sebelum ICONNET hadir, masyarakat 
setempat sama sekali belum 

memanfaatkan teknologi internet 
sebagai tools yang bisa membantu 
peningkatan produktivitas mereka.”

Wahyu Setyabudi
General Manager ICON+ 

SBU Regional Bali dan Nusa Tenggara

“Sebelum ICONNET hadir, masyarakat setempat 
sama sekali belum memanfaatkan teknologi internet 
sebagai tools yang bisa membantu peningkatan 
produktivitas mereka,” ujar General Manager ICON+ 
SBU Regional Bali dan Nusa Tenggara, Wahyu 
Setyabudi. 

Kini, Wahyu menambahkan, warga bukan hanya 
paling update teknologi. Namun, terjadi peningkatan 
literasi warga karena mereka dengan mudah mencari 
data dan informasi. 

“Mereka memanfaatkan internet untuk 
meningkatkan produksi rumah tangga, monitoring 
ternak ayam petelur dan kebun jeruk, dan melakukan 
penjualan online produk anyaman. Masyarakat juga 
menggunakannya untuk belajar ataupun bekerja 
online,” papar Wahyu.  

Kondisi serupa terjadi pula di Desa Blendis, Tulung 
Agung. Meski berada tak jauh dari pusat kota Tulung 
Agung, masih terdapat area blankspot di Desa 
Blendis. Kebanyakan provider eksisting yang hadir di 
sana tidak menjangkau hingga wilayah perdesaan, 
melainkan hanya melayani area di jalur protokol. “Inilah pendekatan yang kami lakukan, yakni 

menjadikan perdesaan dan area-area blankspot 
sebagai target ICONNET. Ternyata, disambut dengan 
respon positif dari warganya,” jelas General Manager 
ICON+ SBU Regional Jawa Bagian Timur, Enrico 
Batubara. 

POTENSI 
Berdasarkan data micro targetting, potensi pasar 
retail di wilayah Bali Nusra maupun Jawa Timur 
cukup bagus. Di Bali Nusra, setidaknya terdapat 800 
ribu calon pelanggan yang tersebar dari kota sampai 
tingkat kabupaten. 
 
Wahyu menjelaskan, langkah ICON+ menggarap 
pasar retail di Bali dan Nusa Tenggara sesuai dengan 
rekomendasi hasil analisis pasar dan kompetitor 
sejak 2020 lalu. Salah satu strategi yang diluncurkan 
adalah penguatan coverage melalui sinergi dengan 
pemerintah. 

Melalui program Bali Smart Island (BSI) yang 
dicanangkan Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kominfo), terbuka kesempatan 
menjalin mutual-investment. Program BSI Kominfo 
menargetkan pembangunan, antara lain di 260 titik 
di seluruh desa di Bangli. Maka, strategi penetrasi 
dilaksanakan dengan menyasar desa-desa yang 
tidak dijangkau kompetitor, tetapi sudah dijangkau 
Program BSI. 
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“Strategi yang kami pilih untuk mencapai target 
300 ribu pelanggan secara nasional. Kami SBU Bali 
Nusra memutuskan bermain di blue ocean dengan 
pertimbangan yang sangat ketat yaitu high demand-
low dan jatuh pada pilihan pada desa yang berada di 
Kabupaten Bangli 260 titik,” ucapnya. 

Sementara di Jawa Timur, ICONNET memiliki 
positioning yang kuat, baik dari sisi keterjangkauan 
harga maupun cakupan wilayahnya. Secara ekonomi, 
Jawa Timur termasuk wilayah dengan pertumbuhan 
ekonomi tinggi di Pulau Jawa. Masyarakat di 
perdesaan sekalipun memiliki daya beli yang cukup 
baik sehingga harga yang ditawarkan ICONNET 
sangatlah a!ordable.

“Jika dilihat dari aspek keterjangkauan wilayah, hampir 
seluruh wilayah di Jawa Timur—bahkan di Pulau Jawa 
telah terlayani listrik. Layanan listrik merata sampai 
ke desa-desa sehingga ICONNET pun lebih mudah 
menjangkau wilayah perdesaan karena infrastruktur 
tiang listrik telah tersedia,” papar Enrico.  

Potensi itu pun terkelola dengan baik oleh SBU Bali 
Nusra maupun Jawa Timur. Terbukti, dalam kurun 
waktu dua tahun terakhir—tepatnya sampai dengan 
semester I/2022, ICONNET mampu merealisasikan 
300 ribu pelanggan di seluruh Indonesia. 

Dari realisasi tersebut, SBU Jawa Timur dan SBU 
Bali-Nusra merupakan penyumbang terbesar. 
Bahkan, sejak 2021 hingga Agustus 2022, SBU Jawa 
Timur mengukir capaian tertinggi untuk layanan 
ICONNET secara nasional. 

Sampai dengan Agustus 2022, layanan ICONNET 
telah hadir di 34 dari 38 kabupaten di Jawa Timur. 
Dengan kata lain, layanan ICONNET telah menjangkau 
89% dari total wilayah Provinsi Jawa Timur. Di 
sebagian kabupaten, ICONNET telah melayani lebih 
dari 50% wilayah kabupaten. 

“Namun, kami tidak boleh berpuas diri karena, ke 
depannya, sangatlah challenging. Untuk wilayah 
Jawa Timur, kami ditargetkan 125 ribu HC di akhir 
2022 dan, saat ini kami baru mencapai angka 55 
ribu,” tegas Enrico.  

Di wilayah Bali-Nusra, realisasi telah melampaui 
target 6.800 HC, yaitu sebesar 9.800 HC. 
Keberhasilan tersebut tak lepas dari pelaksanaan 
strategi yang mencakup man-power planning, 
market research & execution, partner management 
and sales engagement. 

“Jika dilihat dari aspek keterjangkauan 
wilayah, hampir seluruh wilayah di 

Jawa Timur—bahkan di Pulau Jawa 
telah terlayani listrik. Layanan listrik 

merata sampai ke desa-desa sehingga 
ICONNET pun lebih mudah menjangkau 
wilayah perdesaan karena infrastruktur 

tiang listrik telah tersedia.”

TUMBUHKAN EKONOMI KERAKYATAN 
Kehadiran layanan ICONNET menjangkau desa-
desa terpencil berdampak signifikan bagi aktivitas 
maupun perekonomian masyarakat desa. Dari sisi 
ekonomi, layanan ini memudahkan masyarakat desa 
dalam memasarkan produk anyaman secara online 
sehingga memperluas jangkauan pemasaran. 

Layanan internet andal yang disediakan oleh 
ICONNET juga memudahkan para peternak ayam 
petelur dalam memantau perkembangan ayam-
ayam petelur milik mereka. Melalui rekaman CCTV 
yang tersambung ke perangkat pintar melalui 
jaringan internet makin mempermudah pemantauan. 
Sedangkan di sisi pendidikan, layanan internet 
ICONNET memungkinkan para siswa sekolah 
mengakses pembelajaran daring serta sumber 
pembelajaran digital. 

Bagi pemuda desa, mereka dapat memanfaatkan 
akses internet ICONNET untuk berselancar mencari 
lowongan pekerjaan secara daring, atau mengikuti 
workshop peningkatan kompetensi yang banyak 
digelar dalam platform digital. 

 Enrico Batubara
General Manager ICON+ SBU Regional Jawa 

Bagian Timur
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Nilai tambah yang dihadirkan ICONNET dalam layanan 
internetnya membuahkan simbiosis mutualisme 
dengan masyarakat desa. Mereka sangat antusias 
dan berterima kasih ditunjukkan dengan sukarela 
menjadi brand ambassador produk ICONNET ke 
seluruh desa di Kabupaten Bangli. 

“Dampaknya, Take Up Ratio (TUR) cluster Bangli di 
atas 30% dalam waktu sembilan bulan,” ucap Wahyu. 

PEMAIN UTAMA
Hingga 2024 mendatang, SBU Bali-Nusra akan 
merealisasikan homepassed di 13 kabupaten/kota 
di Bali, NTB, dan NTT. Peningkatan kapasitas ini 
merupakan strategi penguatan keandalan layanan.

Selain upgrade kapasitas, ICON+ SBU Regional Bali-
Nusra juga mengimplementasikan rencana strategis 
pengembangan layanan ICONNET ke instansi 
pemerintah, perusahaan swasta, maupun institusi 
pendidikan di Pulau Dewata. 

“Untuk enterprise kekuatan kami ada di hospitality, 
government, dan education,” tambah Wahyu.

Dalam implementasinya, layanan ICONNET akan 
terintegrasi dalam program BSI. Program ini 
memberikan dukungan peningkatan kapasitas 
masyarakat melalui akses WiFi gratis yang 
ditempatkan di wantilan desa adat, puskesmas, objek 
wisata, SMA/SMK, dan publik area. 

Program BSI juga mencakup digitalisasi layanan 
publik, kantor-kantor pemerintahan serta diseminasi 
informasi publik. 

Sejauh ini, strategi blue ocean penetration yang 
berorientasi pada high demand dengan low risk 
mampu membawa ICONNET sebagai second leader 
internet di Provinsi Bali. Capaian ini dibuktikan 
dengan tersedianya layanan ICONNET di enam dari 
sembilan kabupaten di Bali. 

“Kami sudah menguasai Kabupaten Tabanan, Bangli, 
Karangasem, Klungkung, Jembrana, dan Buleleng. Ini 
merupakan modal yang bagus bagi ICONNET,” jelas 
Wahyu.

Pengembangan layanan ICONNET juga ditargetkan 
berlangsung di NTB dan NTT. Untuk wilayah ini, 
ICONNET optimistis dapat menjadi pemain utama 
layanan internet. Berbeda dengan Bali, belum banyak 
provider internet yang menggarap ceruk pasar retail 
dan enterprise secara bersamaan di Nusa Tenggara. 

“Kami targetkan minimal 4 kota/kabupaten kita 
hadir dengan hybrid services (enterprise dan retail). 
sehingga dengan begini secara perhitungan kelaikan 
financial analysis-nya sangat masuk karena one 
investment for all services,” pungkasnya. 
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Riko P!m"to
Manager Retail 
ICON+ SBU Regional Bali dan Nusa Tenggara

Bali merupakan pasar ICT yang potensial. 
Jika dilihat dari komposisi penduduk usia 
produktifnya, potensi pasar ICT di Bali 

sebesar 69,86% (sumber: databoks.katadata.
co.id/2021). Tantangannya adalah bagaimana 
menghadirkan layanan internet yang andal dan 
terjangkau masyarakat di tengah market share 
internet broadband di Bali.

Strategi kami adalah menyasar rural dan suburban 
dengan mempertimbangkan, pertama, strengths 
ICON+. Kekuatan ICON+ adalah keunggulan sebagai 
pengelola RoW PLN yang dapat memanfaatkan 
infrastruktur PLN sehingga investasi infrastruktur 
lebih efisien. 

Kedua, brand/image ICON+ sebagai pendatang baru 
di kancah internet broadband sehingga perlu ekstra 
e!ort untuk dapat diterima masyarakat. Ketiga, adanya 
kebutuhan masyarakat rural/suburban terhadap layanan 
internet broadband, tetapi masyarakat belum memiliki 
akses untuk itu. 

Maka, kehadiran ICONNET bukan hanya  sebagai layanan 
internet bagi masyarakat. Namun, lebih dari itu, ICONNET 
juga telah membantu masyarakat sehingga lebih 
mudah mendapat akses dan informasi. Dalam hal ini, 
ICONNET berkontribusi sebagai sarana komunikasi dalam 
pendidikan, bisnis, pariwisata, dsb sehingga berujung 
pada kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 

Semangat inilah yang kami tanamkan kepada teman-
teman di SBU Bali, khususnya tim retail. Dengan 
semangat tersebut, kami memperbanyak silaturahmi 
dengan masyarakat dalam rangka men-deliver layanan 
ICONNET. 

Hingga akhirnya, masyarakat merespon kehadiran 
ICONNET dengan sangat baik. Sebagai contoh respon 
masyarakat Bangli, yang layanan ICONNET di wilayahnya 
memiliki TUR (Take Up Ratio) di atas 50% dari total 6 
cluster. 

Layanan ICONNET bisa sampai di Kabupaten Bangli 
pun merupakan kebanggaan bagi kami. Bukan sekadar 
melayani masyarakat, tetapi kami turut membantu 
program pemerintah dalam pemerataan layanan 
internet. Harapannya, masyarakat Bali akan semakin 
aware dan terbuka atas keberadaan dan eksistensi 
ICON+.

Jangkauan layanan ICONNET meluas dari hari ke hari. Dengan strategi penetrasi 
dari wilayah pinggiran (rural dan suburban), ICONNET tak hanya berhasil menyentuh 

wilayah yang belum terjamah layanan internet broadband. Namun, juga menyentuh hati 
masyarakat melalui layanan internet unlimited yang reliable dan a!ordable.

ICONNET 
Masuk Desa, 
Sem"gat 
Melay"i dari 
Dae!h Ping#!n
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Fajri Aryu"da
Manager Retail
ICON+ SBU Regional Jawa Bagian Timur

Kalau bicara tentang pasar di Jawa Timur, 
sebenarnya sesuai dengan segmentasi produk 
ICONNET: tepat momen dan positioning-nya. Dari 
sisi harga, cukup terjangkau dan dari sisi jangkauan, 
cukup mudah dijangkau karena menggunakan 
infrastruktur tiang listrik. 

Di sisi lain, potensi pasar juga dilihat dari 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jawa Timur. 
Seiring itu, daya beli masyarakat pun cukup baik. 
Sementara, dari sisi kompetitor secara nasional, 
terkonsentrasi di daerah perkotaan. Maka, strategi 
utama kami adalah “strategi masuk desa”. 

Benar saja, begitu kami masuk desa, antusiasme 
masyarakat luar biasa. Bahkan, ada satu desa yang 
semua warganya berpindah ke ICONNET. Lantaran, 
harga yang terjangkau dan kemampuan ICONNET 
menjangkau lebih luas karena infrastruktur tiang 
listrik yang sudah tersedia sampai ke desa-desa. 

Dalam waktu singkat, layanan kami bisa ter-deliver 
kepada masyarakat. Dari total 38 kabupaten/kota di 
Jawa Timur, hanya 4 yang belum tersentuh ICONNET. 
Salah satu yang menarik, adalah Desa Blendis, 
Tulung Agung. Meskipun berada tidak jauh dari pusat 
kota Tulung Agung, masih terdapat blankspot di desa 
ini .

Kebanyakan provider eksisting tidak menjangkau 
sampai jauh ke dalam desa, tetapi hanya di jalan 
protokol. Di sinilah, kami masuk, melakukan 
pendekatan dengan blankspot sebagai sasaran 
utamanya. Warga merespon sangat positif.  Selain 
melakukan pendekatan pada masyarakat, kami 
juga menggandeng operator lokal sebagai mitra 
pemasaran

Tantangan sampai akhir 2022 ini cukup bikin 
“greget”. Dari target 1 juta pelanggan secara 
nasional, Jawa Timur ditargetkan 125 ribu. Saat ini, 
kami baru capai 55 ribu. Karena itu, strategi harus 
dirumuskan di segala aspek. Tidak hanya sales dan 
marketing, tetapi juga sistem, operasional, dan 
pemeliharaan.

Dengan strategi yang dilaksanakan secara masif, 
saya berharap ICONNET dapat benar-benar menjadi 
sebuah produk yang besar, dikenal secara luas dan 
menjadi brand yang benar-benar kuat.
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Perkembangan teknologi internet mendorong banyak 
perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia, 
salah satunya media pemenuhan kebutuhan informasi 

dan hiburan. Layanan streaming menjadi primadona baru di 
kalangan masyarakat karena menawarkan kemudahan serta 
konten yang lebih beragam. 

Layanan streaming yang disebutkan di atas termasuk 
dalam layanan berbasis Over The Top (OTT). Mengutip 
dari Technopedia, OTT adalah layanan yang menyediakan 
produknya melalui internet yang tidak dibatasi media 
distribusinya. Maksud dari media distribusi berupa 
sambungan kabel maupun nirkabel (wireless).

Pada Maret 2022, Trade Desk merilis 
hasil studi bertajuk “Future of TV” yang 
menunjukkan Indonesia sebagai negara Asia 
Tenggara paling tinggi mengonsumsi konten 
OTT. Trade Desk memprediksi konsumen OTT 
di Indonesia bakal tumbuh 40 persen dari 
tahun ke tahun. 

Melihat data tersebut, ICON+ sebagai 
penyedia layanan ICONNET melirik pasar OTT 
dengan melakukan diversifikasi produk dan 
layanan melalui bundling paket internet dan 
TV streaming.   

Dalam rangka memenuhi setiap kebutuhan pelanggan, ICON+ terus berupaya 
menghadirkan layanan terbaik, salah satunya melalui layanan Over The Top (OTT) ICONNET.

Rambah Bisnis TV Streaming, 
ICONNET Hadirkan 

Layanan OTT TV
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“Tambahan add on streaming ini merupakan salah 
satu produk yang memang sangat kekinian,” ujar 
Supervisor Retail Product & Marketing ICON+, 
Ranidya Marieska Ayu Pratiwi yang biasa disapa Rika 

Dalam menghadirkan layanan OTT, ICONNET 
menggandeng TransVision, anak perusahaan Trans 
Corp, sebagai pendukung penyedia konten OTT yang 
diberi nama OTT Streaming TV Diamond. Dalam 
layanan yang sudah diluncurkan sejak Juli 2022 ini, 
user dapat mengakses channel TV nasional maupun 
internasional, serta beragam platform entertainment, 
seperti Disney+ Hotstar, dan Netflix. 

“Kami melihat Transcorp cukup strategis sebagai 
mitra ICON+ untuk memperkenalkan produk OTT TV 
streaming ini,” ujar ICONers yang akrab disapa Rika ini. 

Layanan OTT TV streaming
Rika menjelaskan, pelanggan ICONNET dapat 
menikmati layanan tv streaming secara langsung 
dengan syarat berlangganan internet minimal 
bandwith-nya 20 Mbps. Karenanya, pelanggan 
ICONNET paket 10 Mbps, harus upgrade terlebih 
dahulu untuk bisa menikmati layanan add on tv 
streaming tersebut.  

Untuk berlangganan OTT TV dari ICONNET, pelanggan 
cukup membayar paket seharga Rp149 ribu/bulan 
sudah termasuk perangkat decoder terbaru dari 
TransVision dan biaya instalasi. Setelah setahun 
berlangganan, perangkat secara otomatis akan jadi 
milik pelanggan.   

Selain itu, biaya tersebut juga sudah termasuk 
layanan purnajual yang dibantu oleh tim ICONNET. 
“Sekiranya terdapat kendala, pelanggan bisa 
langsung menghubungi Contact Centre ICONNET, 
kemudian akan dikoordinasikan dengan pihak 
TransVision,” jelasnya.

Untuk memudahkan pelanggan, registrasi layanan 
OTT TV Diamond juga telah terintegrasi dalam 
aplikasi PLN Mobile. 

“Layanan OTT TV streaming bisa didaftarkan melalui 
PLN Mobile, kemudian masuk ke menu internet, 
tambah paket add on wifi extender dan add on OTT 
TV streaming,” lanjut Rika. 

Dengan berlangganan layanan OTT ICONNET, 
pelanggan bisa menikmati beragam fitur yang 
tersedia, seperti video on demand, channel live tv, 
dan catch up tv.

Pengembangan Bisnis 
Hingga akhir 2022, ICON+ menargetkan 2000 
pelanggan TV streaming. Dalam merealisasikan 
target tersebut, Divisi Bussiness Solution ICON+ 
tengah berkolaborasi dengan pihak TransVision 
untuk menghadirkan gimmick-gimmick pemasaran 
lainnya. Saat ini, baru tersedia satu jenis paket yang 
ditawarkan, yaitu paket Diamond. 

Rika menjelaskan, upaya pengembangan bisnis dari 
sisi internal ICON+ yakni menyiapkan komisi bagi 
sales ICON+ yang ikut memasarkan layanan add on 
TV streaming. Sedangkan dari sisi eksternal, lanjut 
Rika, akan menambah paket bundling dan variasi 
paket lainnya sesuai dengan minat pelanggan. 

“Misalnya, paket internet + OTT TV dengan harga 
khusus yang lebih terjangkau. Karena sekarang, 
harga paketnya masih terpisah, antara paket internet 
dan paket OTT TV. Untuk meningkatkan penjualan OTT 
TV perlu dirancang skema promosi harga bundling 
menjadi lebih ekonomis,” imbuhnya.

Ke depannya, ICON+ berencana menjalin kerja sama 
dengan penyedia layanan OTT TV streaming lainnya. 
Ini sesuai dengan konsep yang akan menjadikan 
ICONNET sebagai marketplace dari produk-produk 
penyedia layanan TV streaming. 

“Kami akan menjadi marketplace-nya melalui 
aplikasi PLN Mobile, sehingga keputusan pelanggan 
untuk berlangganan paket streaming akan lebih 
bervariasi. Banyak pilihan dari provider lain maupun 
jenis paketnya yang bisa dibeli pelanggan,” pungkas 
Rika. 

Dalam menghadirkan layanan OTT, 
ICONNET menggandeng TransVision, 

anak perusahaan Trans Corp, sebagai 
pendukung penyedia konten OTT yang 

diberi nama OTT Streaming TV Diamond. 

Ranidya Marieska Ayu Pratiwi 
Supervisor Retail Product & Marketing ICON+

iSOLUTION
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Pesatnya perkembangan 
teknologi turut 
memengaruhi 
bentuk layanan 
kepada pelanggan. 

Layanan yang sebelumnya 
diberikan secara tatap 
muka langsung, 
kini beralih ke 
bentuk digital 
yang memungkinkan 
pelanggan mengakses dari 
mana saja dan kapan saja. 

Transformasi layanan ini pun telah diadopsi 
PT PLN (Persero) dengan menghadirkan CC PLN 
123. CC PLN 123 merupakan layanan tanpa batas 
yang beroperasi 24 jam, tak berbiaya, cepat, dan 
transparan.

ICON+ berperan penting dalam menghadirkan 
keandalan layanan CC PLN 123. Sebagai satu-
satunya entitas PLN Group yang bergerak di bidang 
ICT, ICON+ memiliki kompetensi dan pengalaman 
untuk mengembangkan serta mengelola operasional 
dan teknologi contact center.

Ragam inovasi CC PLN 123 dikembangkan 
ICON+ secara berkelanjutan sehingga terus 

menghadirkan kemudahan bagi pelanggan 
dalam mendapatkan layanan kelistrikan 

dari berbagai kanal, seperti email, 
media sosial, call center, dan situs 
PLN.Di antaranya, informasi tagihan 

listrik, pengaduan gangguan, 
sambungan baru, dan ubah 

daya  

Humanis
Melalui ICON+, PLN 

membangun dan mengembangkan 
CC PLN 123. ICON+ juga berada di garda 

terdepan dalam pengelolaan CC PLN 123. 

“CC PLN 123 ini sangat agile dan beradaptasi 
dengan perubahan. Untuk lebih mengoptimalkan 
pelayanan secara digital, kami juga kelola 9 site 
contact center. Saat ini, pelanggan lebih nyaman 
untuk menyampaikan pengaduan ataupun memenuhi 
kebutuhannya akan layanan kelistrikan lewat kanal 
digital,” urai Supervisor Retail Product & Marketing 
ICON+, Ranidya Marieska Ayu Pratiwi yang biasa disapa 
Rika. 

Layanan pelanggan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepuasan 
dan kepercayaan pelanggan sehingga membangun loyalitas pelanggan. 
Karena itu, ICON+ concern dalam berbagai upaya untuk menumbuhkan 
budaya melayani dalam diri setiap ICONers yang telah dibuktikan ICON+ 

dalam ajang Contact Center World Asia Pacific, pada Juli 2022 lalu. Melalui 
raihan Gold Award, ICON+ menunjukkan Contact Center PLN 123 (CC PLN 123) 
sebagai sarana layanan terintegrasi bagi pelanggan PLN di seluruh Indonesia.

Layanan Ber-AKHLAK 
untuk Kepuasan Pelanggan

“CC PLN 123 ini sangat agile dan beradaptasi dengan perubahan. 
Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan secara digital, kami 
juga kelola 9 site contact center. Saat ini, pelanggan lebih 
nyaman untuk menyampaikan pengaduan ataupun memenuhi 
kebutuhannya akan layanan kelistrikan lewat kanal digital,”

Ranidya Marieska Ayu Pratiwi
Supervisor Retail Product & Marketing ICON+

11

EDISI IX/2022

iCULTURE



O!cer Corporate Culture & Transformation 
Divisi Change Management O!ce ICON+, 
Inna Madiyaningsih menambahkan, selain 
mengedepankan inovasi teknologi dan digitalisasi, 
contact center haruslah menyentuh aspek humanis, 
baik kepada pelanggan maupun di sisi internal. 

“Dengan menyentuh sisi humanis, akan meningkatkan 
engagement pelanggan maupun agen contact center. 
Caranya, dengan memanusiakan manusia. Kita mulai 
dari pegawai lebih dulu, kita berikan convenience, kita 
berlakukan ‘work from heart’, kita tanamkan mindset 
‘all be hero’, dan kita bantu mereka untuk mencapai 
‘yang terbaik dari diri mereka’,” papar Inna. 

Senada dengan Inna, Product Management Engineer 
ICON+ I Gusti Agung Adiasti Prameswari mengatakan 
layanan contact center bersandar pada teknologi 
demi memudahkan pelanggan maupun pelaksana. 

“Namun, penerapan teknologi harus dilakukan 
beriringan dengan aspek humanis karena pelanggan 
adalah manusia, mereka tidak hanya ingin dilayani, 
tetapi juga ingin didengar,” ujarnya. 

Standar Layanan
Pelayanan kepada pelanggan bukan sekadar 
memenuhi kebutuhan pelanggan. Lebih dari itu, 
melayani pelanggan adalah pengejawantahan nilai 
Amanah pada budaya AKHLAK, yaitu perilaku untuk 
memenuhi janji dan komitmen. 

Pelayanan yang didasari nilai AKHLAK akan dapat 
membentuk engagement. Untuk itu, nilai AKHLAK 
harus ditanamkan dalam diri setiap ICONers maupun 
agen contact center. Salah satunya, melalui Value 
Development Program yang diselenggarakan 
secara berkala. Selain itu, dilakukan pula evaluasi 
atas penerapan AKHLAK dan dampaknya terhadap 
ICONers dan perusahaan. 

Disamping berpedoman pada nilai AKHLAK, layanan 
pelanggan juga harus memiliki standar yang sama. 
Standarisasi mencakup sikap layanan dan product 
knowledge. Dalam hal ini, bersikap responsif, 
memberikan solusi, hingga menyelesaikan dengan 
cepat, tepat, dan tuntas. 

“Standar ini harus dipenuhi agen contact center 
sebagai garda terdepan. Termasuk, ketika ada bad 
review atau bad rating dari pelanggan, harus segera 
ditindaklanjuti dengan serius oleh tim contact 
center. Kemudian, ditelusuri penyebab ketidakpuasan 
pelanggan dan kita lakukan improvement,” jelas Rika. 

“Hal baik yang kami terapkan adalah bahwa setiap 
pelanggan ingin didengar sehingga ketika ada bad 
review, perlu dikonfirmasi kembali penyebabnya, lalu 
segera diatasi. Hingga akhirnya, pelanggan mencapai 
kepuasan dan mengubah penilaian mereka,” tambah 
Adiasti. 

Layanan pelanggan semakin lengkap dengan 
kehadiran PLN Mobile. SuperApps besutan ICON+ 
ini merupakan one stop services PLN dalam 
genggaman pelanggan. PLN Mobile adalah upaya 
PLN dalam melakukan adaptasi layanan terhadap 
perkembangan teknologi dan dinamika warganet

Bukan hanya layanan kelistrikan, pelanggan juga 
bisa mengakses layanan internet, kendaraan listrik, 
layanan pengaduan gangguan listrik (Listriqu), 
bahkan berbelanja online lewat fitur marketplace PLN 
Mobile.  

Melalui CC PLN 123 dan PLN Mobile, PLN tak 
hanya menyediakan pilihan saluran komunikasi 
bagi pelanggan. Melainkan, juga sebagai wujud 
transformasi yang berlandaskan nilai AKHLAK 
sekaligus adaptasi terhadap kemajuan zaman dalam 
memberikan layanan listrik tanpa batas ruang dan 
waktu bagi masyarakat di seluruh penjuru negeri. 

Selain mengedepankan inovasi teknologi 
dan digitalisasi, contact center haruslah 
menyentuh aspek humanis, baik kepada 
pelanggan maupun di sisi internal. 

Layanan contact center bersandar pada 
teknologi demi memudahkan pelanggan 
maupun pelaksana. 

Inna Madiyaningsih
O!cer Corporate Culture & 
Transformation Divisi Change 
Management O!ce ICON+

I Gusti Agung Adiasti 
Prameswari
Product Management 
Engineer ICON+
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I Wayan Aman 
Pelanggan ICONNET pertama di Bangli

Sebelum ada ICONNET, kami hanya mengandalkan internet seluler yang 
terbilang tidak murah sehingga membebani biaya hidup keluarga. Di sisi 
lain, kami pesimis akan hadir provider internet berbasis fiber optic karena 
kondisi geografis desa kami. 

Dulu, kami harus mencari spot di sekitar rumah untuk menangkap sinyal internet. Tak jarang, kami 
harus naik tembok supaya dapat sinyal. Tapi sekarang, kami tidak perlu bersusah payah lagi mencari 
sinyal. Sejak 26 Januari 2021, ketika untuk pertama kalinya dilakukan instalasi ICONNET di Bangli, 
yaitu di Klaster Kayubihi. 

ICONNET bukan hanya memberi kemudahan dalam bekerja dan belajar. Tetapi, juga sangat 
membantu saya dalam memantau kondisi ternak. Saya bisa memantau kondisi ternak di rumah 
sekalipun saya sedang bekerja di kantor. 

ICONNET betul-betul telah mengubah kualitas hidup kami. Semuanya menjadi makin mudah dan 
memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan desa. 

Kondisi geografis yang didominasi 
pegunungan, bukit, dan lembah, membuat 
sebagian wilayah Bangli dan Tulungagung 
sulit terjangkau sinyal internet. Sejak 
kehadiran ICONNET, masyarakat tidak 

hanya bisa menikmati layanan internet andal dan 
terjangkau. 

iCUSTOMER

ICONNET hadir mengusung semangat membangun negeri. Hadirnya ICONNET bukan hanya 
sebatas menyediakan layanan internet fix broadband. Namun, sekaligus membuka akses 

telekomunikasi dan informasi di berbagai wilayah Tanah Air. Seperti halnya, sejumlah kawasan 
perdesaan di Kabupaten Bangli (Bali) dan Kabupaten Tulungagung (Jawa Timur).

Namun, juga turut membantu meningkatkan 
perekonomian masyarakat yang akan mendorong 
pembangunan perdesaan dalam berbagai aspek. 
Mulai dari SDM, perekonomian, hingga sosial budaya. 

ICONNET membuat semuanya semakin mudah, 
menjangkau, dan terjangkau. 

ICONNET 
Dorong Pertumbuhan 

Ekonomi Desa



14

EDISI IX/2022

Nanang Setiawan, S.E.
Kepala Desa Tawing, Kecamatan Gondang, Tulungagung

Mayoritas masyarakat Desa Tawing adalah petani. Dengan ICONNET, para petani bisa 
mengakses internet untuk menambah referensi tentang cara bercocok tanam 
sehingga meng-upgrade keahlian mereka. Begitu pula dari sisi pendidikan. Internet 
mempermudah proses belajar mengajar warga Desa Tawing. 

Yang menariknya lagi dari ICONNET adalah infrastrukturnya tidak merusak keasrian tata 
ruang wilayah desa kami. Karena, tidak ada penambahan tiang-tiang baru untuk menyangga 

kabel fiber optic. ICONNET hadir dengan mengutilisasi tiang-tiang listrik PLN.

Ke depan, kami akan mengoptimalkan layanan ICONNET untuk menunjang bisnis yang dilakukan BUMDES. 
Salah satunya, kami bisa merekap kebutuhan masyarakat sehari-hari untuk memudahkan pemenuhan 
kebutuhan tersebut. 

iCUSTOMER

Wayan Sudiarte dan I Nyoman Daniyanti
Pengrajin Bambu di Bangli

Dulu, produk kerajinan bambu kami serahkan langsung ke pengepul-pengepul. 
Kami juga menjajaki langsung ke toko-toko satu per satu. 

Sekarang, setelah menggunakan ICONNET, kami lebih mudah untuk memasarkan 
produk. Kami pasarkan produk kerajinan bambu secara online, bermitra dengan sejumlah rekanan. 

Area pemasaran pun jadi lebih luas, sampai ke luar kota, bahkan ke luar negeri. Itulah kemudahan yang 
kami rasakan sejak ICONNET masuk ke desa kami. 

Eko Alriyanto, S.E.
Kepala Desa Kendal, Kecamatan Gondang, 
Tulungagung

Di Kendal, 75% warga 
adalah petani. Mereka 
bisa menggunakan 
internet untuk 
mencari informasi baru 
seputar pertanian. Jadi, 
meskipun mereka tidak 
sekolah, tetap bisa menambah keilmuan. 

Dari ilmu-ilmu baru itu, mereka bisa 
budidaya tanaman selain padi dan tembakau. 
Misalnya, bawang merah, melon, dan 
semangka. 

Hasilnya, mereka bisa merasakan 
peningkatan pendapatan. Hingga akhirnya, 
kehidupan sosial ekonomi mereka pun mulai 
tertata dan mapan. Tentunya, ini semua akan 
meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa 
Kendal. 

Indri Supriyadi, S.E. 
Kepala Desa Blendis, Kecamatan Gondang, 
Tulungagung

Desa Blendis ini desa 
pegunungan. Di sini, dulunya 
adalah area blankspot, 
sama sekali tidak ada sinyal 
di sini. Alhamdulillah, muncul 
ICONNET di Desa Blendis. 
Hadirnya ICONNET sangat 
membantu kami. Yang dulunya kami harus 
selalu menangis karena sulitnya bekerja ataupun 
belajar online dari rumah—bahkan, sampai harus 
ke luar Desa Blendis untuk dapat sinyal, kini 
sudah tidak lagi. 

Kami, masyarakat Blendis benar-benar berterima 
kasih kepada ICONNET. Kehadiran ICONNET 
sangat membantu kami dalam meningkatkan 
ekonomi, pelayanan pemerintah desa ke 
masyarakat, serta meningkatkan kinerja dan 
efisiensi pemerintahan desa terkait keterbukaan 
administrasi dan keterbukaan publik. 



ICON+ Dukung 
Penataan Jaringan 
Udara Ibu Kota Jakarta
Bersama lima operator telekomunikasi lainnya, 
ICON+ ikut serta dalam Seremonial Pemotongan 
Kabel Udara dalam rangka penataan jaringan 
utilitas yang disaksikan Gubernur DKI Jakarta, 
Anies Baswedan, di area parkir Pasar Mampang 
Prapatan, Jakarta, 5 September 2022. Selain bentuk 
dukungan terhadap pemerintah, upaya penataan 
jaringan utilitas sejalan dengan tugas ICON+ dalam 
pengelolaan aset strategis milik PLN, yaitu Right of 
Ways (RoW). 

PT PLN ICON Plus, 
Transformasi ICON+ 
Menjadi Subholding PLN
Menuju The New PLN 4.0 Unleashing Energy 
and Beyond, ICON+ bertransformasi menjadi 
subholding PT PLN ICON Plus, 21 September 
2022. Transformasi subholding diharapkan dapat 
membawa perusahaan semakin kokoh, kuat, 
cepat, dan agile dalam membangun lini bisnis 
baru di luar kelistrikan atau Beyond KWH. 

ICON+ Raih 3 Kategori 
Top GRC Awards 
2022
Untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam TOP 
GRC Awards, ICON+ raih penghargaan tertinggi 
dalam ajang TOP GRC Awards 2022, yang digelar di 
Hotel Ra"es, Jakarta, 6 September 2022. ICON+ 
dianugerahi 3 penghargaan dengan kategori Top 
GRC Awards # 4 STARS, The Most Committed GRC 
Leader 2022, dan The High Performing Corporate 
Secretary on GRC 2022. Raihan GRC Award menjadi 
bukti kesiapan ICON+ dalam penerapan GRC di 
perusahaan sekaligus menjadi motivasi untuk 
menuju level terbaik dalam implementasi GRC.
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Perluas Ekosistem Digital, 
ICON+ Kerja Sama dengan 
Ayoconnect dan Bank Mandiri
PT Indonesia Comnet Plus (ICON+) turut serta dalam 
penandatanganan MoU serentak dengan berbagai 
startup pada event BUMN Startup Day pada 26 
September 2022 di ICE BSD City. Dalam hal ini, ICON+ 
menandatangani MoU dengan platform open finance 
Ayoconnect dan Bank Mandiri terkait kerja sama biller 
sharing dan metode pembayaran menggunakan Mandiri 
Virtual Account.

Sinergi ICON+ - UIW PPB: 
Kontribusi ICON+ 
di Wilayah Timur Indonesia

ICONNET SEHATI, 
Layanan Internet Berhadiah 
Wisata Religi
Sebagai bentuk apresiasi ICON+ kepada calon 
pelanggan ICONNET dan strategi perluasan jangkauan 
layanan ICONNET, ICON+ meluncurkan program ICONNET 
SEHATI (Senang Hati ke Tanah Suci) di Anjungan 
Sarinah Thamrin, Jakarta pada 10 September 2022. 
ICONNET SEHATI merupakan program undian bagi 
calon pelanggan ICONNET yang melakukan pendaftaran 
ICONNET melalui PLN Mobile dan aktif selama periode 1 
September – 31 Desember 2022.

ICON+ bersinergi dengan PT PLN (Persero) Unit Induk 
Papua dan Papua Barat (UIW PPB) untuk memenuhi 
kebutuhan ICT di UIW PPB dalam rangka meningkatkan 
layanan bagi pelanggan PLN. Sinergi keduanya 
dikukuhkan melalui penandatanganan kesepakatan 
kerja sama antara Direktur Electricity and Wholesale 
ICON+, Ignatius Rendroyoko dengan General Manager 
PT PLN (Persero) UIW PPB, Moch. Andy Adchaminoerdin, 
pada 2 September 2022 di The Rinra Hotel Makassar. 
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ICON+ Sharing 
Produk dan Layanan 
dalam TBCCI 2022
ICON+ turut berpartisipasi sebagai Gold Sponsor 
dalam The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 
2022 yang diselenggarakan Indonesia Contact 
Center Association (ICCA), pada 21 September 
2022 di Hotel Bidakara, Jakarta. Selain ambil 
bagian dalam konferensi dan eksibisi TBCCI 2022, 
Direktur Electricity and Wholesales Business ICON+ 
Ignatius Rendroyoko juga hadir sebagai salah 
seorang pembicara dalam konferensi TBCCI 2022.

CC PLN 123 Pertahankan 
Gelar 1st Runner Up 
TBCCI 2022
Sukses di ajang Contact Center World – Asia 
Pacific pada Juli 2022 lalu, Contact Center (CC) 
PLN 123 kembali ukir prestasi. Tak tanggung-
tanggung, CC PLN 123 memboyong 56 medali 
dan mempertahankan prestasi sebagai 1st Runner 
Up selama tiga tahun berturut-turut di ajang The 
Best Contact Center Indonesia 2022 yang dihelat 
di Hotel Bidakara, Jakarta, 21 – 22 September 
2022. Keberhasilan CC PLN 123 di TBCCI 2022 
pun membuktikan peran penting ICON+ dalam 
mendukung bisnis dan transformasi PLN. 

iUPDATE

CC ICONNET Raih 11 Medali 
The Best Contact 
Center Indonesia 2022

Untuk pertama kalinya, Contact Center (CC) ICONNET 
melangkah di panggung The Best Contact Center 
Indonesia (TBCCI) 2022 pada 21 – 22 September 
2022. Di perhelatan tingkat nasional ini, ICON+ 
berkompetisi dengan lebih dari 50 perusahaan dan 
berhasil membawa CC ICONNET pada peringkat 9th 
Runner Up TBCCI 2022 dengan raihan 11 medali. 
Raihan ini menjadi sebuah pembelajaran berharga 
bagi ICON+ untuk selalu memberikan layanan terbaik 
bagi pelanggan.
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iNSIGHT

Terdapat tiga hal mendasar yang harus dikuasai 
dalam memberikan pelayanan terbaik. 
Diantaranya attitude, attention, dan action. 

Perusahaan harus melayani dengan ramah, penuh 
perhatian, serta paham apa kebutuhan pelanggan. 
Dengan menerapkan ketiganya akan terbentuk citra 
yang baik di mata pelanggan. 

Excellent Service, 
Cara Terbaik Membentuk Citra 

di Mata Pelanggan

Excellent service atau pelayanan terbaik merupakan hal dasar yang 
harus dimiliki sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Secara 

sederhana, pelayanan terbaik adalah upaya yang diberikan oleh perusahaan 
sesuai standar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Membangun Kepercayaan 
Di era digital saat ini, mudah sekali pelanggan 
berganti dari satu produk ke produk lain berdasarkan 
beberapa pertimbangan. Oleh karena itu, excellent 
service dapat sepenuhnya diimplementasikan untuk 
membangun kepercayaan pelanggan terhadap 
produk perusahaan. 

Tunjukkan excellent service melalui sikap dan 
tutur kata ketika berinteraksi dengan pelanggan. 
Jika kepercayaan sudah didapatkan, pelanggan 
dengan sendirinya akan kembali membeli bahkan 
merekomendasikan produk pada orang lain.

Menarik Pelanggan Baru
Pelanggan menyukai perusahaan yang memiliki layanan 
terbaik. Ketika mereka membicarakan bagaimana 
hebatnya layanan yang diterima, ulasan tersebut secara 
tidak langsung akan menarik pelanggan baru yang 
penasaran dengan pengalaman yang disampaikan. Oleh 
sebab itu, berikan pelayanan ekstra dengan strategi 
yang cermat agar sampai di hati pelanggan.

Merefleksikan Produk
Percaya atau tidak, pelayanan yang diberikan 
bisa memunculkan asumsi seperti apa kualitas 
produk yang ditawarkan. Jika perusahaan memiliki 
pelayanan terbaik, maka calon pelanggan akan 
berpikir bahwa produknya tidak kalah berkualitas 
begitupun sebaliknya.

Layanan terbaik akan merefleksikan keseluruhan 
produk dan faktor-faktor lainnya. Seperti pengiriman, 
proses pengembalian produk, dan sebagainya. Jika 
layanan buruk, pelanggan biasanya lebih baik tidak 
membeli produk untuk menghindari masalah yang 
bisa timbul di kemudian hari.
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iTIPS

Tips Jadikan Keluhan 
sebagai Momen 
Perbaikan

Memberikan penilaian usai membeli produk 
kerap dilakukan oleh customer. Mereka 
memberikan penilaian positif setelah 

merasa puas dengan kualitas barang dan layanan. 
Sebaliknya, bagi mereka yang kecewa akan sangat 
mungkin menuliskan komentar buruk plus keluhan. 

Tak perlu insecure saat mendapati sejumlah keluhan. 
Sebab, sejatinya keluhan dari customer dapat 
dijadikan evaluasi untuk meningkatkan kualitas 
produk dan layanan. 

Nah, berikut ini kami berikan tips menyikapi keluhan 
customer yang sudah dihimpun dari berbagai sumber. 

Terima dan Hargai

Setiap pelanggan memiliki cara yang beragam dalam menyampaikan keluhannya. Ada yang santai, cuek, 
mudah emosi, dan sebagainya. Maka dari itu, dengarkan dengan penuh perhatian dan hargai setiap 
komplain yang disampaikan hingga selesai. Dengan cara ini, pelanggan akan merasa lebih tenang dan 
tidak mudah beralih ke produk kompetitor.

Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan berikan hadiah sebagai bentuk permintaan 
maaf kepada pelanggan. Hadiah bisa berupa souvenir atau voucher belanja, menyesuaikan 
dengan produk perusahaan.

Berempati dan Solutif

Pada dasarnya, pelanggan menyampaikan keluhan untuk mengetahui respon perusahaan dan 
bagaimana mereka mengatasinya. Ketika mendengarkan keluhan, cobalah untuk berbesar hati meminta 
maaf sambil mengetahui letak masalah agar bisa mendapatkan solusi terbaik.

Jika tidak bisa memberikan solusi saat itu juga, berikan penjelasan singkat dan jelas atau tanyakan 
solusi seperti apa yang diinginkan pelanggan. Tujuannya agar pelanggan tidak diliputi ketidakpastian 
dan tetap merasa mereka didengarkan. Jangan lupa untuk konfirmasi kembali solusi yang sudah 
disepakati untuk menghindari masalah baru di kemudian hari.

Evaluasi

Catat dan pahami sekecil apapun keluhan yang disampaikan. Bisa saja kritik yang diutarakan bertujuan 
untuk memberitahu apa kekurangan produk agar kualitas semakin meningkat. Diskusikan dengan tim 
sebagai bahan evaluasi serta mempertimbangkan inovasi baru untuk produk dan layanan ke depan.
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