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Untuk memenuhi kebutuhannya akan telekomunikasi dan 
informasi, PT PLN (Persero) mendirikan ICON+ pada 2000. Dengan 
memanfaatkan excess capacity aset strategi PLN, ICON+ berperan 

penting sebagai ICT enabler bagi PLN.

Bukan hanya utilisasi excess capacity, ICON+ juga mengantongi 
hak eksklusif atas pengelolaan dan pemanfaatan RoW PLN untuk 
kepentingan industri telematika. Hal ini pun menjadikan ICON+ sebagai 
pemain di industri ICT yang menawarkan unique value untuk menciptakan 
kolaborasi bagi sektor ICT nasional. 

Salah satu bentuk value creation dihadirkan ICON+ melalui layanan 
internet fixed broadband berbasis fiber optic yang reliable, a!ordable, 
dan unlimited, yaitu ICONNET. Melalui layanan internet ICONNET, ICON+ 
menjangkau seluruh pelosok negeri sekaligus meningkatkan penetrasi 
internet fix broadband di Tanah Air. 

Inilah semangat yang diusung ICON+. Bahwa, pengelolaan RoW bukan semata penetrasi bisnis ICON+. 
Melainkan, sebuah semangat untuk menyatukan seluruh negeri melalui konektivitas tanpa batas.

Selamat membaca!

T!t" Indraw#$
Corporate Secretary

Sinergi dan Kolaborasi

DAFTAR ISI & EDITORIAL



iFOCUS

Berangkat dari adanya kebutuhan 
telekomunikasi dan informasi perusahaan, 
PT PLN (Persero) mendirikan ICON+ pada 
2000. Di sisi lain, masih terdapat excess 

capacity dari aset-aset ketenagalistrikan yang 
dimiliki PLN. 

Mengantongi hak eksklusif atas pemanfaatan aset strategis 
(Right of Ways – RoW) milik PT PLN (Persero), menjadikan ICON+ sebagai 

salah satu pelaku usaha di industri ICT Nasional yang memiliki nilai keunggulan 
dalam berkontribusi menjangkau seluruh wilayah tanah air dan mewujudkan 

transformasi digital hingga pelosok negeri.

Excess capacity dari aset strategis itu pun dapat 
diberdayagunakan sebagai jaringan telekomunikasi, 
multimedia, dan informatika. Untuk itu, PLN 
mengamanahkan pengelolaan dan pemanfaatan 
aset strategisnya—yang disebut Right of Ways (RoW) 
kepada ICON+. 

Kelola Aset 
Strategis, 

Wujudkan Konektivitas Negeri
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iFOCUS

Hak pemanfaatan atas RoW PLN menjadi sebuah 
unique value sekaligus modal ICON+ untuk 
dapat growth and sustain di industri ICT. Melalui 
pengelolaan RoW, ICON+ juga menciptakan nilai 
tambah dan meningkatkan daya saing PLN melalui 
pemanfaatan RoW.

Sebagai perusahaan di bawah bendera BUMN, ICON+ 
juga mengusung misi untuk negeri. Dalam hal ini, 
menghadirkan layanan internet fiber optic yang andal 
untuk mewujudkan konektivitas telekomunikasi dan 
informasi di seluruh wilayah Tanah Air. 

Dengan jaringan infrastruktur PLN yang tersebar 
hampir di seluruh wilayah Indonesia, layanan 
internet ICON+ dapat menjangkau hingga ke wilayah 
perdesaan. Bahkan, wilayah pelosok yang berada di 
area blankspot dan belum terjamah layanan mobile 
internet. 

Pengelolaan RoW
Pemanfaatan RoW oleh ICON+ untuk kepentingan 
telematika meliputi aset-aset ketenagalistrikan, 
seperti jaringan tiang tegangan listrik di atas tanah, 
di dalam tanah, maupun di dasar laut. Jaringan 
tiang terdiri dari Tegangan Rendah (TR), Tegangan 
Menengah (TM), Tegangan Tinggi (TT), dan Tegangan 
Ekstra Tinggi (TET).

Tercatat lebih dari 1,5 juta jaringan tiang PLN 
tersebar di wilayah Indonesia yang dapat 
dimanfaatkan ICON+. Selain tiang PLN, ICON+ juga 
memanfaatkan kabel pilot/tembaga, penghantar 
listrik (konduktor), serta akses dari dan ke bangunan 
seluruh unit PLN. 

“Seiring wewenang 
pemanfaatan yang 
diberikan oleh 
PLN, kami memiliki 
kewajiban untuk 
mengelola aset-aset 
tersebut. Pengelolaan 
untuk kepentingan 
telematika, kami 
lakukan secara 
profesional dan sesuai 
SOP serta ketentuan 
perundang-undangan 
yang berlaku”.

Ajat Munajat
Specialist Sta! Ahli 
Direksi, Direktorat 
Service Excellence 
ICON+

“Seiring wewenang pemanfaatan yang diberikan 
oleh PLN, kami memiliki kewajiban untuk mengelola 
aset-aset tersebut. Pengelolaan untuk kepentingan 
telematika, kami lakukan secara profesional dan 
sesuai SOP serta ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku,” jelas Specialist Sta! Ahli Direksi,  
Direktorat Service Excellence ICON+, Ajat Munajat.

Di antara kewajiban ICON+ adalah menjaga 
dan menjamin bahwa pemanfaatan RoW untuk 
kepentingan telematika tidak mengganggu ataupun 
menimbulkan dampak negatif terhadap penyaluran 
tenaga listrik PLN. Untuk itu, ICON+ berkewajiban 
pula atas penataan dan penertiban pemanfaatan 
RoW. 

Ajat menjelaskan, melalui pengelolaan RoW, ICON+ 
turut menjaga lingkungan agar tetap aman, tertib, 
dan estetik bersama dengan pengelola RoW 
lainnya—seperti RoW telekomunikasi, jalan raya, jalur 
kereta api, dan jalur pipa gas. Upaya ini merupakan 
bentuk dukungan kepada pemerintah setempat 
sekaligus menciptakan lingkungan yang positif bagi 
masyarakat. 

“Salah satu upayanya adalah penataan dan 
penertiban RoW, terutama dari pihak-pihak yang 
tidak bertanggung jawab, yang menggunakan RoW 
secara ilegal,” tambah Ajat. 
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Disamping itu, perlu dilakukan improvement 
terhadap desain, perencanaan, dan implementasi 
jaringan kabel fiber optic. 

Peningkatan proses penataan dan penertiban 
pemanfaatan RoW terus dilakukan baik dari sisi 
teknis maupun legal. Dengan begitu, tujuan penataan 
dan penertiban dapat tercapai, yaitu pemanfaatan 
aset yang sesuai SOP dan standar teknis sehingga 
tidak mengganggu keamanan, estetika, maupun 
kegiatan penyaluran tenaga listrik oleh PLN. 

Di sisi lain, tugas penataan dan penertiban RoW yang 
dilakukan ICON+ sejalan dengan program pemerintah 
daerah yang memiliki regulasi terkait penertiban 
dan penempatan sarana jaringan utilitas, seperti 
jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, dan gas. 

Fungsi penataan meliputi penataan pemanfaatan 
aset ketenagalistrikan, pengalihan kerjasama pihak 
ketiga dari unit-unit PLN kepada ICON+. 

Dalam fungsi penertiban, dilakukan melalui sinergi 
dengan instansi penegak hukum yang berwenang, 
khususnya yang telah menjalin kerja sama dengan 
PLN. 

Tugas penertiban juga mencakup inventarisasi 
dan pengumpulan seluruh data kerja sama serta 
penurunan alat dan perangkat yang dipasang pada 
tiang penyangga. 

“Fungsi penataan terpusat pada organisasi bidang 
Kemitraan pada Divisi Digital & Business Solution. 
Sedangkan fungsi penertiban, berada pada bidang 
Operasi, Pemeliharaan, dan  Aset pada masing-
masing SBU Regional,” ujar Ajat. 

Tantangan & Strategi
Pengelolaan RoW, diakui Ajat, tak luput dari beragam 
tantangan, baik internal maupun eksternal. 
Di lingkungan internal, masih terdapat gap dalam 
pendataan pemakaian aset. 
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Dengan peran sebagai pengelola RoW, ICON+ turut 
mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan 
tata kelola ruang yang baik.

Sebagai pengelola RoW, ICON+ memiliki landasan 
hukum dan langkah strategis untuk melakukan 
penindakan ataupun penertiban atas penggunaan 
tiang tanpa izin. Strategi tersebut kemudian 
dijelmakan dalam dua program prioritas, yakni 
Pembenahan Pemanfaatan RoW Internal ICON+ dan 
Penertiban Pemanfaatan RoW oleh selain ICON+. 

Dengan merealisasikan setiap strategi dan program 
yang dirumuskan, diharapkan target perusahaan—
baik jangka pendek maupun panjang dapat tercapai. 

Hingga akhirnya, mendatang, dapat terwujud 
pemanfaatan RoW yang tertib serta terjaga 
konsistensi dan keberlangsungannya. 

“Harapan jangka panjangnya, dapat terwujud 
operational excellence dalam pengelolaan bersama 
jaringan utilitas telekomunikasi. Operational 
excellence adalah pengelolaan yang efisien, efektif, 
dan fleksibel,” ungkap Ajat. 

Selain itu, dapat terbentuk kolaborasi antara 
stakeholder ruang publik sehingga mampu 
meningkatkan nilai bisnis. Hingga akhirnya, seluruh 
langkah dan upaya yang dilakukan ICON+ sebagai 
pengelola RoW PLN dapat mendukung terwujudnya 
ruang publik yang hijau dan estetik sekaligus 
menyediakan layanan internet andal yang terjangkau 
dan menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.

Program Penertiban 
Pemanfaatan RoW 

1.Memastikan Legalitas 
Pemanfaatan Aset 
Ketenagalistrikan

2.Memastikan Dukungan Sistem 
Legal & Kajian Risiko

3.Memastikan Dukungan 
Pengamanan, Komunikasi 
& Publikasi

4.Memastikan Ketersediaan dan Validitas 
Data Jaringan Telematika Ilegal serta 
Terlaksananya Penataan dan Penertiban 
Pemanfaatan Aset Ketenagalistrikan (P3AK)

7. Memastikan 
Ketersediaan 
Anggaran P3AK

5.Memastikan Tersedianya 
Seluruh Kebutuhan Resources 
& Biaya P3AK

6.Memastikan 
Ketersediaan SOP P3AK
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Di balik hak eksklusif yang dikantongi ICON+ untuk memanfaatkan Right of Ways (RoW), 
terdapat kewajiban pengelolaan dan pemeliharaan aset strategis milik PT PLN (Persero) 
tersebut. Kewajiban itu pun menjadi tanggung jawab ICONers sehingga dibutuhkan 
pemahaman dan awareness ICONers terhadap positioning strategis RoW dalam 
mendukung bisnis perusahaan. 

Hak Eksklusif RoW: 
Manfaatkan, Kelola, dan Tertibkan!

Titus Herman 

Effendi

Plt. Manager Operasi 
Pemeliharaan & Aset ICON+ SBU 
Regional Jawa Bagian Timur

Jaringan tiang listrik PLN 
yang tersebar di berbagai daerah semakin 
memudahkan ICON+ dalam mengembangkan 

coverage bisnis sampai ke wilayah perdesaan. 
Selain itu, backbone yang melalui RoW lebih aman 
dibandingkan posisi di aerial. 

Manfaat lain dari RoW adalah percepatan delivery 
time service ke pelanggan karena kami tidak perlu 
membangun infrastruktur jaringan. Lantaran, tidak 
ada capex untuk infrastruktur, internet ICON+ 
memiliki harga yang kompetitif. 

Keunggulan berikutnya adalah karena POP berada 
di lingkungan PLN, sumber listrik untuk POP tidak 
pernah padam. Sebagai back-up, tersedia pula 
baterai dan genset. 

Sebagai upaya pengelolaan dan pemeliharaan aset 
RoW, kami rutin melakukan penertiban kabel dan 
pendataan aset terpasang di RoW. Dalam penertiban, 
kami menggandeng PLN setempat (UID Jatim). 
Penertiban merupakan salah satu cara untuk 
mencegah beban berlebihan yang bisa menyebabkan 
tiang listrik miring, bahkan rusak. 

Dengan langkah-langkah tersebut, harapan kami, 
aset RoW dapat terjaga dan tertata rapi. Untuk itu, 
setiap penarikan kabel yang akan dilakukan di tiang 
PLN harus dengan persetujuan ICON+ ataupun PLN 
setempat selaku pengelola RoW serta sesuai dengan 
SOP penarikan kabel yang berlaku.

Pepen Efendi

Manager NOC Aset Perencanaan 
Pembangunan Infrastruktur dan 
Penertiban ICON+ SBU Regional 
Jakarta & Banten

Pemanfaatan RoW sangat 
mendukung program 
fiberisasi roll out yang 

digulirkan ICON+ dalam rangka menyediakan 
layanan internet dengan infrastruktur FO secara 
end to end. Di sisi lain, ICON+ juga turut mendukung 
bisnis PLN melalui pengelolaan dan pemeliharaan 
aset RoW berupa jaringan tiang listrik yang tersebar 
di berbagai daerah. 

Bentuk pengelolaan RoW yang dilakukan ICON+, 
antara lain pendataan kabel terpasang baik milik 
ICON+ maupun pihak ketiga yang legal dan ilegal. 
Kabel-kabel ilegal ini memang menjadi tantangan 
tersendiri buat kami di Divisi NOC Aset Perencanaan. 
Keberadaan kabel ilegal kerap membuat instalasi di 
RoW tampak ruwet dan semrawut. 

Karena itu, kami secara rutin melakukan patroli 
jaringan di seluruh wilayah Jabodetabek, melakukan 
penertiban dan penyegelan kabel ilegal atau asesoris 
yang terpasang di tiang listrik PLN, serta memastikan 
instalasi jaringan telematika tertata rapi.

Kami juga sedang mengembangkan jaringan dengan 
metode clustering pelanggan untuk memudahkan 
proses recovery gangguan atau preventive 
maintenance. Sementara, dari sisi pembangunan 
jaringan, kami merencanakan pembangunan untuk 
perluasan coverage jaringan, khususnya untuk 
pelanggan retail ICONNET. 

Hak eksklusif ini diharapkan bisa menjadi loncatan 
pembangunan infrastruktur secara masif dan cepat 
guna mendukung kebutuhan Beyond kWh PLN. 



iSOLUTION

Aplikasi ERM ICON+ mulai dikembangkan 
di akhir 2015 dan diterapkan pada 2016. 
Tepatnya, tiga tahun setelah implementasi 
Manajemen Risiko di ICON+ pada 2012. 

Adapun pengembangannya dilatarbelakangi proses 
manual yang harus dilakukan risk owner dalam 
pengelolaan risiko.

Selama kurun 2012 sampai 2015, risk owner masih 
menggunakan file excel untuk melakukan pencatatan 
maupun pelaporan. Dengan proses manual ini, 
pengelolaan risiko belum terdata dengan baik. Karena 
itu, dilakukan transformasi proses pengelolaan risiko 
dari manual menjadi aplikasi ERM yang berbasis web. 

“Melalui aplikasi ERM, risk owner bukan hanya bisa 
mencatat risiko-risiko dalam proses bisnis yang 
dijalankannya. Tetapi, juga bisa melihat semua risiko 
maupun rencana-rencana mitigasinya yang telah 
teregistrasi sebelumnya dan tersimpan dalam data 
history,” jelas O"cer Corporate Risk, Panji Azis Maulana. 

Aplikasi ERM 
Tingkatkan Efektivitas 

Pengelolaan Risiko

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, ICON+ telah membangun sistem 
pengelolaan risiko berbasis web yang disebut Aplikasi ERM (Enterprise Risk Management). 
Tak hanya meningkatkan efektivitas, aplikasi ERM juga akan memberi kemudahan kepada 

risk owner maupun risk unit dalam pengelolaan risiko perusahaan.

Tugas dan Fungsi dalam Identifikasi, Rencana Perlakuan Risiko, 
dan Monitoring Pelaksanaan Aplikasi ERM

Implementasi aplikasi ERM dilakukan secara 
bertahap. Di awal beroperasinya (2015 – 2016), 
aplikasi ini baru diterapkan di beberapa bidang 
saja. Barulah pada pertengahan 2016, aplikasi ERM 
telah diimplementasikan di semua bidang. 

Penyesuaian
Dalam pengelolaan risiko, aplikasi ERM merupakan 
tools yang digunakan untuk identifikasi hingga 
rencana perlakuan risiko serta monitoring 
pelaksanaan. Aplikasi diperuntukkan bagi risk 
owner, dalam hal ini adalah risk manager yang 
dibantu risk o!cer. 

Risk o!cer bertugas untuk melakukan input 
berupa artikulasi sasaran, identifikasi risiko, 
dan analisis risiko. Sedangkan risk manager 
memberikan approval atas data yang telah diinput 
risk o!cer. Pada proses monitoring pelaksanaan 
berlaku alur proses serupa. Monitoring dilakukan 
setiap triwulan. 

Risk O!cer 
adalah Karyawan pada 
setiap bidang yang ditunjuk 
untuk menjalankan 
peran fungsional untuk 
membantu para pemilik 
risiko di setiap bidang 
dalam menjalankan proses 
manajemen risiko di 
bidangnya masing-masing. 
Dalam pelaksanaan ERM, 
risk o"cer melakukan 
input identifikasi, analisis, 
evaluasi, dan monitoring 
risiko setiap triwulan.

Risk Owner 
adalah Seluruh Unit Kerja setingkat Divisi, SBU, 
Satuan dan Corporate Secretary yang berperan 
sebagai Pemilik Risiko dan melaksanakan pengelolaan 
Risiko pada area tanggung jawabnya. Dalam 
pelaksanaan ERM, risk owner melakukan review dan 
approval atas input yang dilakukan risk o!cer.

Risk Manager 
adalah Seluruh Pimpinan Unit Kerja setingkat 
Divisi, SBU, Satuan dan Corporate Secretary yang 
berperan sebagai Pemilik Risiko dan melaksanakan 
pengelolaan risiko pada area tanggung jawabnya. 
Dalam pelaksanaan ERM, risk manager melakukan 
review dan approval atas input yang dilakukan risk 
o!cer, yang telah di approve risk owner.
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Seiring perubahan manajemen risiko yang 
berdasarkan ISO 31000:2009 menjadi Manajemen 
Risiko Terintegrasi sesuai ISO 31000:2018, dilakukan 
penyesuaian terhadap aplikasi ERM. Di antaranya, 
penambahan fitur baru yang dikembangkan secara 
bertahap. 

“Untuk tahap awal, penyesuaian yang kami lakukan 
adalah dengan mengembangkan key risk indicator. 
Ke depannya, akan ada pendataan loss event 
atau risiko yang sudah terjadi yang tidak sempat 
dimitigasi pencegahannya. 

“Sebagian telah 
menerapkan dan 
memanfaatkan aplikasi 
ERM dengan baik. 
Namun, masih ada juga 
yang menganggapnya 
sebagai administrasi 
semata”.

Panji Azis Maulana
O"cer Corporate Risk

Aplikasi ERM

l Aplikasi Sistem Manajemen Risiko 
berbasis website (web-based apps)

l Fungsi: dokumentasi pelaporan 
(recording & reporting) secara 
sistematis dari tahapan penilaian 
(Identifikasi, Analisis, Evaluasi) dan 
perlakuan risiko.

l Standarisasi: SNI ISO 31000:2018

Fitur
l Dashboard

l Flow

l Artikulasi Sasaran

l Konteks Eksternal

l Konteks Internal

l Identifikasi Risiko

l Analisis Risiko

l Evaluasi Risiko

l Perlakuan Risiko

l Monitor Risiko

l Report

Kemudian, fitur persetujuan empat mata yang 
melibatkan divisi terkait lainnya, tidak hanya 
persetujuan risk owner. Hal ini akan menjadikan 
keputusan lebih prudent,” papar Panji. 

Awareness
Tak dipungkiri, dalam proses pengembangan 
maupun penerapan aplikasi ERM, tak luput dari 
berbagai tantangan yang harus dihadapi.  Salah satu 
tantangannya adalah awareness risk owner/risk o!cer 
terhadap aplikasi ERM yang masih perlu ditingkatkan lagi. 

“Sebagian telah menerapkan dan memanfaatkan 
aplikasi ERM dengan baik. Namun, masih ada juga 
yang menganggapnya sebagai administrasi semata,” 
ujar Panji. 

Karena itu, sosialisasi dan internalisasi aplikasi—baik 
mengenai manfaat maupun cara penggunaannya—
harus dilakukan secara berkelanjutan. Lantaran, 
membangun budaya sadar risiko tidaklah semudah 
membalikkan telapak tangan. 

Namun, diperlukan waktu dan e"ort untuk dapat 
mengubah mindset risk owner. Hingga akhirnya, 
risk owner memiliki pemahaman dan awareness 
akan pentingnya aplikasi ERM untuk meningkatkan 
efektivitas dari implementasi Manajemen Risiko 
Terintegrasi (MRT). 

9

EDISI V/2022



Sesuai Keputusan Direksi ICON+ tanggal 29 
September 2021, ICON+ telah menerapkan 
Manajemen Risiko Terintegrasi (MRT). Keputusan 

Direksi ICON+ meratifikasi Peraturan Direksi PT PLN 
(Persero) tanggal 15 April 2021 tentang Pedoman 
Manajemen Risiko Terintegrasi  PT PLN (Persero). 

MRT yang dibangun di PLN Group telah berstandar ISO 
31000:2018. Standar ISO ini telah digunakan sebagai 
acuan sekaligus best practices oleh lebih dari 50 
negara. 

Keunggulan MRT berstandar ISO 31000:2018 adalah 
bersifat tailor made atau dapat dilakukan penyesuaian 
sesuai kebutuhan pengelolaan risiko perusahaan. Selain 
itu, juga dapat dikolaborasikan dengan framework 
lainnya. 

Maka, PLN pun membangun arsitektur MRT sesuai 
kebutuhan pengelolaan risiko PLN Group yang terdiri 
dari berbagai sektor bisnis. Termasuk, ICON+ telah 
melakukan penyesuaian sistem MRT dengan proses 
bisnis yang berlangsung di ICON+. 

Mekanisme
Penerapan MRT bertujuan untuk mengidentifikasi 
kejadian yang berpotensi memengaruhi perusahaan dan 
mengelola risiko yang dihadapi perusahaan agar tetap 
berada dalam Selera Risiko (Risk Appetite) perusahaan. 
Dengan begitu, akan memberikan jaminan yang masuk 
akal (reasonable assurance) atas pencapaian tujuan 
perusahaan. 

Secara bertahap, MRT diaplikasikan dalam setiap proses 
bisnis ICON+. Penerapan pun bukan hanya dari lini Tim 
Manajemen Risiko. Melainkan, juga harus diterapkan 
seluruh fungsi di ICON+ dan dilaksanakan semua jajaran, 
mulai dari staf hingga direksi dan komisaris.

“Sampai saat ini, sudah ada sekitar 14 proyek 
berjalan yang telah menerapkan MRT. Penerapan 
MRT yang sudah berjalan, misalnya pada penetapan 
RKAP, pengambilan keputusan melalui mekanisme 
4 Eyes Principles (4EP), serta pengelolaan internal 
menggunakan 3 Lines Model (3LM),” jelas Manager Risk 
Management, Adriana Lestari Tantawie. 

Manajemen Risiko 
Terintegrasi: 

Strategi Capai Sasaran Perusahaan

Dalam perkembangannya, setiap perusahaan 
tak luput dari berbagai risiko yang dapat 
berdampak terhadap pencapaian tujuan. 
Untuk mencegah dampak kerugian yang bisa 
ditimbulkannya, risiko harus dikelola secara 
optimal, yakni melalui penerapan Manajemen 
Risiko. Optimalisasi pengelolaan risiko ini pun 
telah dilakukan ICON+ dengan melaksanakan 
prinsip-prinsip Manajemen Risiko Terintegrasi 
(MRT).

“Sampai saat ini, 
sudah ada sekitar 14 
proyek berjalan yang 
telah menerapkan 
MRT. Penerapan 
MRT yang sudah 
berjalan, misalnya 
pada penetapan RKAP, 
pengambilan keputusan 
melalui mekanisme 4 
Eyes Principles (4EP), 
serta pengelolaan 
internal menggunakan 
3 Lines Model (3LM)”.

Adriana Lestari 
Tantawie

Manager Risk 
Management 

ICON+
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ICONers yang akrab disapa Tari ini menjelaskan 
4 Eyes Principles merupakan pengambilan keputusan 
yang melibatkan beberapa risk taking unit dan risk 
unit yang independen. Pada 3 Lines Model, terdapat 
tiga lini organ pengurus, yaitu risk owner, risk advisor, 
dan internal audit, yang menjalankan peran berbeda 
dalam mewujudkan akuntabilitas terhadap pemangku 
kepentingan atas pengawasan organisasi.  

“Artinya, maturity level sudah ter-divine, pedoman sudah 
ada, internalisasi pun sudah dilakukan. Tantangannya 
adalah konsisten dalam pelaksanaannya,” lanjut Vevi. 

Strategi perusahaan untuk mencapai target maturity 
level Manajemen Risiko pada 2022 adalah dengan 
membangun sinergi Manajemen Risiko Terintegrasi di 
lingkungan ICON+. Hingga akhirnya, pembangunan dan 
implementasi MRT dapat mewujudkan ketahanan dan 
keberlanjutan perusahaan.  

Seiring tercapainya maturity level, implementasi MRT 
tentunya akan meningkatkan awareness pemilik risiko 
terhadap risiko dari setiap pekerjaan yang mereka 
lakukan. Kesadaran dari setiap pemilik risiko akan 
membentuk pemahaman dan kesadaran perusahaan 
secara menyeluruh untuk memetakan risiko perusahaan 
hingga menyiapkan langkah mitigasi agar tercapai 
sasaran dan tujuan perusahaan.

Maturity Level
Dalam penerapan MRT, PLN ICONPlus telah menyiapkan 
peta jalan yang harus ditempuh hingga 2025. Peta jalan 
terdiri atas lima tahapan yang harus dipenuhi guna 
mencapai target maturity level. 

“Untuk tahun ini, target maturity level kami adalah 
3,31. Namun, kami sudah berhasil melampaui target di 
semester pertama. Saat ini, kami sudah berada di level 
3,41,” jelas O"cer IT & Network Services Operational 
Risk ICON+, Vevi Noviati Larosa. 

“Untuk tahun ini, target 
maturity level kami 
adalah 3,31. Namun, 
kami sudah berhasil 
melampaui target di 
semester pertama. 
Saat ini, kami sudah 
berada di level 3,41”. 

Vevi Noviati Larosa
O"cer IT & Network Services 

Operational Risk ICON+

ROADMAP MATURITY LEVEL MANAJEMEN RISIKO ICON+ 2021-2025

Pencapaian 
Tahun 2021

2,91
(107%)

Strategy

2021
2,72 3,30 3,80 4,19 4,30

Strategy

2022
Strategy

2023
Strategy

2024 Strategy

2025

Sasaran 
Capaian 

Semester I 
Tahun 2022

3.41 
(103%)

l	Membangun 
komitmen Manajemen 
ICON+ (BOD) dan 
Pengawas Manajemen 
ICON+ (BOC) dalam 
penerapan Manajemen 
Risiko Terintegrasi

l	Membangun Tata Nilai 
Risiko sebagai bagian 
dari Core Values 
perusahaan

l	Membangun sinergi 
Manajemen Risiko 
Terintegrasi di 
lingkungan ICON+

l	Membangun dan 
mengimplementasikan 
Manajemen Risiko 
Terintegrasi untuk 
ketahanan dan 
keberlanjutan 
perusahaan

l	Meningkatkan komitmen 
Manajemen ICON+ 
(BOD) terhadap 
peningkatan kompetensi 
Sumber Daya Manusia 
secara merata dalam 
penerapan Manajemen 
Risiko Terintegrasi

l	Konsistensi dan 
penguatan proses 
pengambilan keputusan

l	Penguatan Manajemen 
Risiko Berbasis 
Teknologi Informasi

l	Peningkatan Budaya 
Manajemen Risiko

l	Konsistensi 
dalam penerapan 
Manajemen Risiko 
Terintegrasi secara 
berkesinambungan

l	Penguatan Manajemen 
Risiko untuk ketahanan 
dan keberlanjutan 
perubahan

Penerapan MRT untuk Capai Sasaran

1. Sesuai dengan penerapan GCG

2. Sejalan dengan prinsip sustainability: Triple 
Bottom Lines (3P – Profit, People, Planet)

3. Sejalan dengan inisiatif ketahanan bisnis

4. Merujuk pada praktik terbaik sistem 
manajemen yang dijalankan
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Goa Jomblang, Yogyakarta
Untuk menelusuri keindahan goa, ICONers harus turun hingga kedalaman 
60 meter. ICONers harus mengenakan peralatan SRT (Single Rope 
Technique) dan perlengkapan keamanan. 

Tak hanya menguji adrenalin, goa yang terletak di Desa Pacarejo, 
Gunungkidul ini juga menyuguhkan lukisan alam yang sangat indah 
manakala cahaya matahari menerobos masuk ke dalam goa. 

iEXPLORE

Wahana Ekstrem 
Pacu Adrenalin, 

Siapa 
Takut!

Buat ICONers yang menyukai tantangan, sederet destinasi berikut bisa 
jadi pilihan untuk menikmati atraksi wisata ekstrem. Bukan cuma memicu 
adrenalin, destinasi ini juga menawarkan pengalaman wisata yang penuh 
tantangan dan harus ICONers rasakan, setidaknya sekali seumur hidup. 
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Lembah Harau, Sumatra Barat
Ini dia surga para pecinta panjang tebing. Tebing 
terjal setinggi hingga 500 meter ini menawarkan 
medan yang sangat menantang sekaligus 
memesona. 

Dari atas bukit, ICONers bisa melihat permukiman 
dengan persawahan nan hijau di lembah yang 
dikawal tebing-tebing 
terjal dan kokoh. Untuk 
bisa mencoba tantangan 
Lembah Harau, ICONers 
harus menempuh 
perjalanan 2 jam dari 
kota Padang menuju 
kota Payakumbuh. Gunung 

Ile Batutara, 
NTT
Gunung yang dijuluki 
“Gunung Hantu” ini 
menyajikan pesona gunung api aktif yang sangat 
unik. Ile Batubatara menyemburkan lava setiap 20 
menit sekali. ICONers bisa menyaksikan langsung 
aksi Sang Gunung Berapi hanya dari jarak 50 meter. 
Lantaran, semburan lava nya dipastikan aman bagi 
manusia maupun lingkungan.  

Jika ingin menyambangi gunung yang terletak di 
Lembata ini, disarankan untuk datang menjelang 
malam atau fajar. Saat inilah, lava terlihat merah 
menyala, menerangi kegelapan di sekitarnya. 

Puncak Matantimali, 
Sulawesi Tengah
Inilah salah satu lokasi paralayang terbaik di Asia. 
ICONers akan merasakan sensasi terbang di atas 
kota Palu. Meniti angin di antara birunya cakrawala, 
tak ubahnya seekor elang yang tengah 
membentangkan sayapnya. 

Saat jantung terpacu adrenalin, mata 
dimanjakan keindahan kota Palu dari 
ketinggian. Puncak setinggi 2.000 
meter di atas permukaan laut ini juga 
menjadi area camping sekaligus spot 
terbaik untuk menikmati sunrise dan 
sunset.



Setelah sukses mendukung gelaran G20 Energy Transition Working 
Group (ETWG) pada Maret 2022, ICON+ kembali dipercaya untuk 
mendukung G20 Digital Economy Working Group (DEWG) II yang 

diselenggarakan di Yogyakarta, 17—19 Mei 2022. ICON+ turut sukseskan 
perhelatan internasional tersebut melalui penyediaan jaringan internet 
yang andal dan prima.

G20 DEWG II merupakan forum internasional yang mengangkat topik 
tentang teknologi berkelanjutan dan inklusif, dengan lingkungan digital 
yang aman, terlindungi, dan terhubung, serta mitigasi tantangan dan 
risiko digitalisasi. 

Forum ini diikuti beberapa negara. Selain Indonesia, hadir pula perwakilan 
dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jerman, Jepang, Turki, India, Arab 
Saudi, Korea Selatan, Prancis, Italia, Singapura, Kamboja, dan Argentina.

G20 DEWG II dilaksanakan secara hibrid sehingga diperlukan jaringan 
internet yang andal untuk mendukung rangkaian kegiatan selama acara 
berlangsung.  Untuk itu, ICON+ telah melakukan berbagai persiapan 
guna menjaga keandalan jaringan internet selama kegiatan berlangsung, 
ICON+. 

Mulai dari aspek infrastruktur, seperti kesiapan backbone, hingga instalasi 
perangkat di venue acara. Hingga akhirnya, seluruh rangkaian acara G20 
DEWG II pun berjalan lancar dan sukses. 

ICON+ Turut Sukseskan 
Gelaran Internasional G20 DEWG II
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ICON+ hadir di Gunung Kidul. Melalui 
program Internet Desa, ICON+ bekerja 
sama dengan Dinas Kominfo Kabupaten 
Gunung Kidul hadirkan layanan internet 
bagi wisatawan dan masyarakat di 
sekitar Pantai Wediombo. Internet Desa 
diharapkan dapat menjadi solusi atas 
kendala blank spot jaringan telekomunikasi 
di wilayah Gunung Kidul.

Topografi wilayah Kabupaten Gunung Kidul 
yang berbukit-bukit menjadi tantangan 
tersendiri dalam penyediaan akses dan 
jaringan telekomunikasi dan internet. 
Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya 
blank spot jaringan telekomunikasi, baik 
dari ISP maupun operator seluler, di 
Gunung Kidul. 

Karenanya, kehadiran jaringan telekomunikasi yang andal 
sangat diperlukan untuk membuka akses internet yang lancar 
dan tak terkendala. Mengingat, wilayah Gunung Kidul memiliki 
potensi ekonomi kreatif dan wisata bertaraf internasional. 
Salah satunya, Pantai Wediombo yang menjadi destinasi 
selancar kelas dunia.  

Untuk itu, Internet Desa hadir, yang ditandai dengan peresmian 
secara simbolik oleh GM ICON+ SBU Regional Jawa Bagian 
Tengah Hendrik Permajaya bersama Bupati Gunung Kidul 
H. Sunaryanta, pada 17 Mei 2022. Peresmian yang ditandai 
dengan pemotongan pita tersebut dilaksanakan di kawasan 
wisata Pantai Wediombo.

Tidak hanya menyediakan akses internet yang andal, 
Internet Desa diharapkan dapat mengakselerasi terwujudnya 
transformasi digital di Gunung Kidul. 

Internet Desa Hadir 
di Pantai Wediombo Gunung Kidul
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iNSIGHT

Berbagi dan menemukan berbagai informasi positif
Semua jenis informasi bisa kita dapat dari medsos, 
termasuk informasi tentang hobi atau sesuatu yang 
kita sukai. Misalnya saja, pecinta travelling bisa 
menemukan banyak akun travel blogger yang berbagi 
ulasan dan tips travelling. 

Sebaliknya, kita juga bisa berbagi informasi positif 
lewat akun medsos. Misalnya, berbagi resep masakan 
atau tips ringan seputar gaya hidup sehat. 

Belajar keterampilan baru
Dari informasi beragam yang bisa ditemukan lewat 
medsos, kita juga mempelajari hal-hal baru. Bahkan, 
untuk belajar dan menggeluti sebuah keterampilan 
baru secara serius pun bisa kita lakukan hanya lewat 
medsos. 

Misalnya, belajar teknik fotografi untuk menjadi 
seorang fotografer atau belajar cara make-up untuk 
menjadi perias profesional. Semua bisa dilakukan 
selama ada kemauan yang kuat. 

Bangun jaringan komunikasi hingga ke luar negeri
Manfaatkan medsos sebagai media yang tak terbatas 
ruang dan waktu untuk membentangkan sayap kita. 
Medsos memudahkan akses kita untuk mengikuti 
berbagai event internasional dan bergabung dalam 
komunitas internasional. 

Promosi bisnis atau produk dan layanan
Akses tak terbatas memungkinkan kita untuk 
mempromosikan bisnis atau produk/layanan yang 
kita kembangkan. Terlebih, jika kita sudah memiliki 
jejaring sosial hingga kancah global. 

Dengan hal-hal positif yang kita lakukan tersebut, 
secara otomatis akan meninggalkan jejak positif di 
ruang digital. Hal ini akan turut membentuk citra 
positif kita yang, ke depannya, akan bermanfaat 
untuk berbagai hal. Misalnya, meningkatkan 
kepercayaan mitra ataupun pelanggan bisnis kita 
atau perusahaan yang ingin merekrut kita sebagai 
karyawan.

Media sosial yang populer digunakan di Indonesia 
antara lain: Facebok, Twitter, Youtube, Blog, 
Google Plus, Instagram. Sebagai salah satu media 
komunikasi, media sosial tidak hanya dimanfaatkan 
untuk berbagi informasi dan inspirasi, tapi juga 
ekspresi diri (self expression), “pencitraan diri” 
(personal branding), dan ajang “curhat” bahkan 
keluh-kesah dan sumpah-serapah. Status terbaik di 
media sosial adalah update status yang informatif 
dan inspiratif.

Bangun Citra Positif 
Lewat Medsos

Jejaring sosial menjadi bagian tak 
terpisahkan dari kehidupan era milenial. 
Banyak orang menggunakan media sosial 
(medsos). Sayangnya, tidak banyak orang 
yang tahu cara bijak menggunakannya. 
Padahal aktivitas di medsos bisa 
meninggalkan jejak digital yang mungkin 
berisiko disalahgunakan pihak tak 
bertanggung jawab. Supaya terhindar dari 
risiko tersebut, mulai dari sekarang, yuk 
fokus pada kegiatan-kegiatan positif di 
medsos seperti berikut!

16

EDISI V/2022



iNSIGHT

Jangkauan yang luas serta tak terbatas 
ruang dan waktu, memberi kemudahan 
beraktivitas di dunia digital. Tak ayal, jika 
sebagian besar waktu kita, lebih banyak 
digunakan untuk berinteraksi di ruang 

digital. 

Namun, tidak bisa dipungkiri pula, setiap aktivitas 
yang kita lakukan telah terekam di dunia digital. 
Bahkan, saat kita sudah menghapusnya, jejak itu 
akan terus membekas. Lantaran, mungkin saja, 
sudah ada pengguna internet lain yang melakukan 
tangkapan layar, misalnya dari unggahan foto kita. 

JEJAK DiGiTAL, 
WASPADA PEDANG BERMATA DUA

Setiap aktivitas di ruang digital akan meninggalkan jejak digital yang tidak 
akan bisa hilang sepenuhnya, sekalipun telah dihapus. Karenanya, penting 

sekali untuk mengelola jejak digital dengan bersikap bijak saat berselancar di 
dunia digital guna menghindari bahaya akibat penyalahgunaan jejak digital.

Jejak digital merupakan jejak data yang kita buat 
dan tinggalkan saat menggunakan perangkat digital 
Jejak ini dapat berupa aktivitas berbagi pesan, 
unggahan foto dan konten—termasuk meninggalkan 
komentar, tagging foto dan video, transaksi 
e-banking, riwayat pencarian di browser, hingga 
persetujuan akses cookies. 

Ada dua macam jejak digital, yaitu jejak digital aktif 
dan pasif. Jejak digital aktif adalah data yang sengaja 
warganet kirimkan lewat internet atau platform 
digital, seperti mengirim e-mail, publikasi di media 
sosial, atau mengisi formulir secara daring. 
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iNSIGHT

Sebaliknya, jejak yang ditinggalkan secara daring 
dengan tidak sengaja atau tanpa sepengetahuan 
pemiliknya disebut sebagai jejak digital pasif. 
Contohnya, laman internet yang dikunjungi atau rute 
yang dilalui melalui Google Maps.

Untuk itu, kita sebagai warganet harus lebih bijak 
dan berhati-hati dalam melakukan aktivitas di ruang 
digital. Jejak digital bersifat individual yang harus 
dipertanggungjawabkan secara pribadi karena berisi 
informasi data pribadi sangat rawan disalahgunakan 
oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Citra Positif
Jejak digital ibarat pedang bermata dua. Di satu 
sisi, bisa menimbulkan dampak negatif yang dapat 
memengaruhi pendapat dan perspektif seseorang 
hingga berimplikasi pada hubungan personal, bahkan 
sampai ke ranah hukum. Misalnya saja, akibat 
komentar kasar dan ujaran penuh kebencian yang 
disampaikan di media sosial. 

Namun, di sisi lain, jejak digital juga dimanfaatkan 
secara positif oleh beberapa perusahaan dalam 
perekrutan calon karyawannya. Lewat jejak digital 
yang ditinggalkan calon karyawan di media sosial, 
perusahaan akan melihat kalimat, komentar, foto 
yang sering diunggah, interaksi yang dilakukan, serta 
lingkaran pertemanan calon karyawan tersebut. 

Dengan demikian, perilaku bijak di ruang digital 
bukan hanya mencegah risiko penyalahgunaan data. 
Melainkan, juga akan meninggalkan jejak digital yang 
positif sehingga bisa membangun citra positif yang 
akan menjadi salah satu pertimbangan perusahaan 
dalam merekrut karyawan. 

Citra positif dapat dibangun, misalnya saja dengan 
mengunggah konten tulisan, gambar, atau video 
yang bermanfaat serta menampilkan kreativitas 
pengguna itu sendiri. 

Literasi Digital 
Salah satu kunci penting untuk lebih bijak dalam 
menggunakan dan mengakses teknologi adalah 
dengan menguasai kemampuan literasi digital. 
Literasi digital mencakup kemampuan untuk 
menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, 
menggunakan, membuat, serta memanfaatkan 
teknologi digital dengan bijak, cerdas, cermat, dan 
tepat, sesuai kegunaannya. 

Dengan literasi digital, warganet akan berpikir 
kritis serta memahami informasi. Literasi digital 
juga akan meningkatkan kemampuan verbal 
individu, membaca, merangkai kalimat, dan menulis 
informasi. Dengan penguasaan tersebut, tentunya 
akan tercipta interaksi dan komunikasi yang positif di 
ruang digital. 

Karena itu, penting sekali untuk meningkatkan 
kemampuan literasi digital dari setiap warganet. 
Berdasarkan data Microsoft, Indonesia termasuk 
dalam kuartil empat dalam Indeks Keadaban Digital 
(Digital Civillity Index). Tepatnya, berada di urutan ke-
29 dari 32 negara. 

Data UNESCO menunjukkan fakta serupa bahwa 
Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 
negara untuk literasi digital. Literasi digital sangat 
dipengaruhi minat baca. Dalam hal ini, minat baca di 
Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya 1 dari 
1.000 orang Indonesia yang rajin membaca. 

Dengan literasi digital yang baik, warganet dapat 
memahami dan menggunakan setiap informasi 
dengan bijak dan cakap. Selain itu, memiliki kemauan 
untuk belajar, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif saat 
berselancar di dunia digital. 

Jejak digital ibarat pedang 
bermata dua. Di satu sisi, 

bisa menimbulkan dampak 
negatif yang dapat memengaruhi 
pendapat dan perspektif seseorang 
hingga berimplikasi pada 
hubungan personal, bahkan 
sampai ke ranah hukum. 
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BiJAK KELOLA 
JEJAK DiGiTAL

Jejak digital bersifat abadi. Karena itu, 
warganet sangat dianjurkan untuk melakukan 
aktivitas yang positif, kreatif, dan aman 
saat berada di ruang digital. Selain itu, 

jejak digital juga perlu dikelola dengan bijak untuk 

mencegah risiko penyalahgunaan jejak digital, 
seperti pencemaran nama baik, doxing dan framing, 
pencurian identitas, dan akses ilegal data pribadi. 
Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan untuk 
melindungi jejak digital.

Posting hanya hal positif, 
seperti karya dan prestasi.

Stop oversharing, berpikir 
ulang sebelum posting.

Hindari posting data diri, 
kartu identitas, dan data 

pribadi yang bersifat 
sensitif lainnya. 

Hindari posting-an berisi 
hujatan, hinaan, pelecehan, 
ujaran kebencian lainnya di 

media sosial.

Gunakan password unik dan 
berbeda untuk setiap akun.

Cek nama di mesin pencari 
Google, segera hapus 

informasi sensitif.

Hapus komentar/riwayat 
buruk di media sosial.

Hapus semua cookie.

iTIPS
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