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Penandatanganan dokumen legal Holding-Subholding yang 
dilaksanakan PLN Icon Plus akhir Desember 2022 mengawali 
babak baru transformasi PLN Icon Plus. Dengan sejumlah strategi 

yang telah disusun, PLN Icon Plus mantap melangkah di 2023 untuk 
hadapi tantangan bisnis yang kian challenging di 2023.

PLN Icon Plus fokus pada peningkatan kapabilitas sdm yang 
menjadi pondasi transformasi. Kapabilitas bisa ditingkatkan 
dengan membangun mindset solutif, inovatif, dan kolaborasi serta 
menerapkan cara kerja beyond tupoksi. 

Langkah inisiatif yang juga tak kalah penting adalah merumuskan 
ulang visi misi perusahaan sesuai dengan status baru PLN Icon 
Plus sebagai Subholding Beyond kWh. Setelah disahkan dalam 
RUPS, rumusan visi misi tersebut akan menjadi sebuah tujuan baru 
perusahaan yang harus dicapai seluruh lini PLN Icon Plus. 

Dengan semangat transformasi, mari kita sukseskan transformasi untuk terwujudnya bisnis beyond kWh 
sebagai future revenue generator PLN.

Selamat membaca!

Tetty Indrawati
Sekretaris Perusahaan
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PLN Group menutup tahun 2022 dengan pengesahan 
pembentukan Holding dan Subholding secara hukum. 
Penandatanganan Legal End State berupa Akta 
Pemisahan dan Akta Inbreng dilaksanakan oleh PLN 
selaku Holding dan 4 subholdingnya di hadapan notaris. 

Dengan ditekennya Legal End State, PLN Icon Plus 
semakin siap menjadi ujung tombak bisnis Beyond kWh 
PLN. PLN Icon Plus siap berlari kencang dengan lincah dan 
efisien untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan 
value creation bagi PLN. 

Untuk itu, PLN Icon Plus telah merumuskan strategi 
agar mantap melangkah di tahun 2023 dan tahun-
tahun mendatang. Sebagai langkah awal, PLN Icon 
Plus menggelar focus group discussion (FGD) untuk 
mendefinisikan visi misi, strategic planning, arah 
perusahaan, dan budaya yang harus dibangun sebagai 
Subholding Beyond kWh.

Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat 
Indra Cahyadi  mengatakan, dengan status 
baru sebagai subholding diperlukan visi 
misi yang dapat mempersatukan seluruh 
elemen PLN Icon Plus. Seluruh ICONers 
di mana pun mereka berada, hingga 
yang bertugas di garis terdepan di SBU-
SBU, harus memiliki pemahaman yang 
sama akan visi misi PLN Icon Plus sebagai 
Subholding Beyond kWh.  

“Ini adalah sebuah momentum bersejarah, 
yang pernah saya ikuti 14 tahun lalu, 
sekitar tahun 2008. Saat itu, saya menjadi 
agent of change yang ikut serta dalam 
kegiatan mendefinisikan visi misi ICON+ 
dan logonya,” kenang Ari saat memberikan 
sambutan dalam kegiatan FGD Redefining 
Visi Misi PLN Icon Plus. 

Babak Baru
Transformasi Beyond kWh
Usai penandatanganan dokumen legal (Legal End State) Holding dan 

Subholding pada 30 Desember 2022, Subholding PLN Icon Plus pun resmi 
terbentuk, berlaku efektif mulai 1 Januari 2023. PLN Icon Plus pun siap 

memasuki babak baru transformasi di tahun 2023.

3

EDISI I/2023

iFOCUS



Dengan tantangan target yang luar biasa, PLN 
Icon Plus harus melakukan lompatan besar dalam 
meraih setiap peluang bisnis dan menggarap 
potensi bisnis Beyond kWh melalui utilisasi aset 
strategis PLN secara optimal. Dengan potensinya, 
bisnis Beyond kWh digadang akan menjadi future 
revenue generator bagi PLN. 

Berkaca pada utilities company di dunia, kontribusi 
bisnis Beyond kWh mencapai 5—10% dari revenue 
holdingnya. Maka, dengan revenue holding PLN 
senilai Rp300 triliun, potensi revenue bisnis Beyond 
kWh yang dimotori PLN Icon Plus bisa mencapai 
lebih dari Rp15 tiriliun. 

Karena itu, PLN Icon Plus harus melakukan 
lompatan besar untuk dapat bertumbuh secara 
eksponensial. Ari menegaskan bahwa tahun 2023 
akan menjadi tahun yang sangat krusial bagi PLN 
Icon Plus untuk membangun pondasi model bisnis 
baru dengan model funding dan inovasi yang baru. 

Hal ini, tentunya membutuhkan cara bekerja 
dan cara berpikir baru dari seluruh ICONers. 
Untuk dapat membentuk pola kerja dan pola pikir 
transformatif, jajaran manajemen PLN Icon Plus selalu 
menggaungkan semangat transformasi di seluruh lini. 
Manajemen juga selalu menyosialisasikan tentang 
transformasi Beyond kWh dalam setiap kesempatan 
agar seluruh ICONers memiliki pemahaman yang 
sama tentang transformasi yang tengah berlangsung. 

“Setiap pegawai (ICONers), sampai yang bertugas 
di daerah paling ujung—seperti SBU maupun yang 
bertugas di lapangan, harus mengetahui dan 
memahami transformasi PLN Icon Plus dengan 
baik. Apa yang berbeda dari ICON+ sebagai anak 
perusahaan dengan ICON+ yang sekarang menjadi 
PLN Icon Plus sebagai subholding beyond kWh 
PLN,” tutur Ari.

Sosialisasi tentang transformasi juga secara aktif 
disampaikan dan dikoordinasikan PLN Icon Plus 
di lingkup PLN Group. Melalui sosialisasi tersebut, 
diharapkan dapat terbangun kolaborasi dengan 
seluruh entitas PLN Group, seperti unit-unit 
PLN maupun anak usaha PLN lainnya, dalam 
pengembangan bisnis Beyond kWh. 

Sebagai contoh, kerja sama antara ujung tombak 
PLN Icon Plus dan PLN, yaitu antara SBU-SBU PLN 
Icon Plus dengan unit-unit PLN di berbagai wilayah. 
Dalam kerja sama tersebut, PLN Icon Plus dan PLN 
unit mengolaborasikan layanan kelistrikan (kWh) 
dengan layanan Beyond kWh. 

“Kami juga aktif menyampaikan perihal transformasi 
bisnis PLN Icon Plus kepada stakeholder. Begitu 
pun teman-teman di SBU juga didorong untuk 
aktif menyampaikan kepada stakeholder-nya, baik 
instansi maupun pelanggan,” ujar Ari. 

“Untuk memenangkan 
kompetisi, PLN Icon Plus 
harus berkolaborasi karena 
kami berhadapan dengan 
kecepatan. Entah berapa 
purnama 
yang harus 
dilalui jika 
kami berjalan 
sendiri. 
Kolaborasi 
untuk 
akselerasi,”

Ari Rahmat Indra Cahyadi
Direktur Utama PLN Icon Plus

“Momentum bersejarah ini tidak setiap tahun 
terjadi. Maka, beruntung teman-teman yang hadir 
di sini, menjadi salah seorang pelaku sejarah 
dalam mendefinisikan visi misi, strategic planning, 
arah perusahaan, dan budaya yang dapat menjadi 
pemersatu kita semua dalam transformasi bisnis 
PLN Icon Plus,” lanjut Ari. 

Lompatan Besar 
Sepanjang 2022, PLN Icon Plus mengalami 
pertumbuhan cukup tinggi sebesar 12%. Secara 
bisnis, kontribusi konektivitas retail dari layanan 
internet fixed broadband ICONNET sangat 
signfikan. Pertumbuhan pelanggan ICONNET 
sangat pesat hingga menyentuh angka 500 ribu 
di akhir 2022, dari sekitar 100 ribu di 2021, dengan 
jumlah homepassed mencapai lebih dari satu juta. 

Pembangunan manage service sebagai portofolio 
bisnis baru di 2022 turut mendorong pertumbuhan 
pelanggan segmen enterprise hingga mencapai 
lebih dari 10%. Layanan manage service 
merupakan inovasi yang dikembangkan sebagai 
value creation terhadap layanan eksisting, yaitu 
connectivity. 

PLN Icon Plus akan mengembangkan layanan 
eksisting maupun portofolio bisnis barunya lebih 
masif dan ekspansif di 2023. Di antaranya, target 
homepassed yang ditargetkan tiga kali lipat 
dibandingkan 2022 dengan target pertumbuhan 
pendapatan hingga 150%. 
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People Capability
Perubahan bisnis ini tentu saja menghadirkan 
berbagai tantangan yang hanya dapat ditaklukkan, 
salah satunya, dengan kapabilitas sdm yang 
mumpuni. Ari menggarisbawahi akan pentingnya 
peningkatan kapabilitas sdm (people capability) 
sebagai pondasi dalam transformasi perusahaan. 

“Kalau kita bicara transformasi, maka ada inovasi 
di dalamnya. Di sinilah, dibutuhkan kapabilitas sdm 
untuk mengembangkan inovasi yang akan menjadi 
solusi bagi beragam kebutuhan pasar/masyarakat, 
terutama kebutuhan digitalisasi. Karena, people is 
part of solution,” terang Ari.

Untuk peningkatan kapabilitas, Ari katakan, ada tiga 
mindset yang harus dibangun dan ditumbuhkan 
oleh setiap ICONers. Pertama, mindset solutif. 
Dalam mengembangkan bisnis Beyond kWh, 
selain menyediakan layanan connectivity, PLN 
Icon Plus juga menciptakan solusi-solusi digital 
(digital solutions) yang akan meningkatkan value 
dari layanan connectivity.

“Kalau kita mau memberikan solusi ke market, 
mencari peluang-peluang baru, maka kita 
harus mempunyai mindset solusi. Kita harus 
dapat melihat semua permasalahan yang ada 
di pasar adalah sumber revenue dengan kita 
menghadirkan solusi bagi mereka,” papar Ari. 

Kedua, lanjut Ari, adalah mindset inovatif. Dalam 
proses transformasi ini, dibutuhkan inovasi-inovasi 
yang akan mendukung bisnis PLN Icon Plus, 
khususnya portofolio bisnis baru PLN Icon Plus. 

Tidak hanya menciptakan produk atau layanan 
baru. Inovasi juga diperlukan untuk meng-
upgrade layanan-layanan eksisting, baik 
dari kualitas layanan, 
proses bisnis, 
ataupun model 
bisnisnya. Selain 
meningkatkan 
nilai dari produk/
layanan, inovasi 
juga akan 
mendongkrak 
revenue bagi 
perusahaan.

Ketiga, mindset 
yang juga 
harus dibangun 
ICONers adalah 
kolaboratif. 
Kolaborasi harus 
dibangun dengan berbagai 
pihak, baik di lingkup internal 
perusahaan maupun dengan pihak-
pihak eksternal. 

Kolaborasi dilakukan sebagai langkah percepatan 
karena diperlukan kecepatan dalam bisnis yang 
berbasis teknologi. 

“Untuk memenangkan kompetisi, PLN Icon Plus 
harus berkolaborasi karena kami berhadapan 
dengan kecepatan. Entah berapa purnama yang 
harus dilalui jika kami berjalan sendiri. Kolaborasi 
untuk akselerasi,” ujar Ari. 

Selain cara berpikir yang mengedepankan tiga 
mindset tersebut, Ari juga menekankan pada cara 
kerja beyond tupoksi dalam bisnis beyond kWh. 
Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) hendaknya tidak 
membatasi ICONers untuk mengembangkan 
inovasi dan kreativitasnya. 

Justru, di iklim bisnis yang dinamis ini, tupoksi 
harus bersifat fleksibel. “Tupoksi harus ada, tapi 
sifatnya dinamis, bukan harga mati,” kata Ari. 

“Tupoksi jalan, tapi tidak dapat revenue, maka 
secara organisasi gagal. Karena itu, tupoksi harus 
fleksibel, bisa mengikuti kebutuhan perusahaan. 
Dengan beyond tupoksi, memberikan value lebih 
kepada perusahaan maupun orang lain,” lanjut Ari. 

Maka, di awal 2023, Ari mengajak seluruh 
ICONers untuk menghadapi tantangan bisnis 2023 
dengan semangat transformasi dan optimisme. 
ICONers harus menjadikan transformasi sebagai 
momentum untuk mengembangkan kapabilitas 
dan kompetensi diri. Selain bersyukur karena 
mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu 
pelaku sejarah dalam transformasi perusahaan. 

“PLN Icon Plus adalah tempat 
kita berinovasi, berkreasi, dan 

mengembangkan diri. Sejauh mana 
kita menggambarkan cita-cita kita, 
akan menentukan PLN Icon Plus 
ke depannya,” harapan Ari kepada 

seluruh ICONers. 

Dengan visi ke 
depan, ICONers 
akan dapat 
membawa 
PLN Icon Plus 
pada kejayaan 
yang mampu 

memenuhi harapan 
pemegang saham, 

stakeholder, 
maupun 

masyarakat. (*)  
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iCULTURE

WMS berfungsi melacak kinerja karyawan 
lapangan secara real time, serta mendigitalisasi 
dokumen yang dibutuhkan supervisor dalam 
memantau, menindaklanjuti dan memonitor 
aktivitas. Pekerjaan-pekerjaan tersebut sangat 
mungkin dilakukan melalui software as a 
solutions (SaaS) dalam workforce management 
system. 

Workforce 
Management 

System: 
Aplikasi Meningkatkan 

Produktivitas Kinerja Karyawan 

Bagi manajemen dan supervisor dapat 
menggunakan software workforce management 
system melalui web portal, sedangkan bagi 
karyawan di lapangan dapat mendokumentasi 
aktivitas mereka melalui mobile apps. Berikut 
manfaat workforce management system yang 
telah kami rangkum dari berbagai sumber. 

Kemajuan sebuah perusahaan sangat berkaitan dengan kinerja karyawannya. 
Oleh karena itu, penerapan workforce management system sangat diperlukan 

untuk menjaga produktivitas kerja dan kinerja tim tetap efisien. 
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iCULTURE

Mengefisienkan kegiatan operasional 
Menggunakan format dalam jaringan (online), 
WMS memungkinkan teknisi lapangan melakukan 
presensi melalui smartphone masing-masing. 
WMS juga sudah terintegrasi dengan GPS 
sehingga memudahkan navigasi untuk para 
salesman. 

Dengan sistem ini, kegiatan operasional menjadi 
lebih nyaman dan efisien sehingga salesman tidak 
dipersulit untuk melakukan kunjungan klien.

Mengoptimasi produktivitas pekerjaan
Bagi canvasser, WMS dapat mendukung 
keberhasilan memaksimalkan waktu saat 
berinteraksi dengan pelanggan. Software ini 
dirancang khusus agar canvasser lebih mudah 
melakukan banyak penawaran kepada para calon 
costumer. Semua data terkait transaksi bisnis akan 
terenkripsi mulai dari data pembayaran, penjualan, 
faktur, dan lainnya. 

Bisa dimanfaatkan oleh UKM
Bukan hanya perusahaan berskala besar saja, 
WMS juga cocok untuk usaha kecil menengah 
(UKM). Dengan sistem ini, pelaku UKM 
bisa memaksimalkan teknologi baru untuk 
bisnisnya. Khususnya di bidang pendistribusian 
akan memberikan solusi efektif bagi manufaktur 
skala kecil dengan biaya yang terbilang 
terjangkau. (*)

Monitoring lebih transparan
WMS mampu menganalisa kinerja karyawan dari 
berbagai perspektif. Mulai dari mengetahui lokasi 
karyawan di lapangan, kehadiran, outlet baru, 
pesanan penjualan, dan lainnya. 

Selain itu, supervisor juga bisa melihat kinerja 
pekerja lapangan secara real-time yang artinya 
bisa dipantau kapan saja. Semua laporan bisa 
dilihat dan diverifikasi secara langsung sehingga 
membantu bisnis berjalan secara transparan dan 
target perusahaan pun semakin mudah tercapai. 

Mengoptimalkan pekerjaan
Perusahaan dengan banyak teknisi lapangan pasti 
sangat terbantu dengan hadirnya sistem tenaga 
kerja. Tugas supervisor memberikan tugas kepada 
teknisi lapangan pun jadi lebih mudah. 

Aplikasi ini juga sudah dirancang untuk 
mengoptimalkan sumber daya teknisi sekaligus 
mempertimbangkan jenis keterampilan.  Melalui 
WMS, para teknisi dipermudah mendapatkan 
informasi terkait pelayanan bahkan melihat 
informasi rute perencanaan secara efisien. 

Mempererat hubungan antar pekerja
Khusus salesman, sistem ini memberikan visibilitas 
yang lebih luas terkait denga pekerjaan. Mulai 
dari riwayat transaksi, pembaruan status, hingga 
informasi PIC. 
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R
amah lingkungan atau dikenal 
dengan istilah go-green adalah 
bentuk gaya hidup yang berorientasi 
pada keberlanjutan lingkungan untuk 

mengurangi polusi udara maupun tanah. 

Gaya hidup go-green juga bermanfaat dalam 
menghambat pemanasan global. Dalam 
laporan Intergovernmental Panel Climate 
Change (IPCC) memaparkan kenaikan 
suhu 1,5°C antara tahun 2021 sampai 2040 
(dengan perkiraan awal tahun 2030-an) 
mencapai lebih dari 50 persen.

Negara-negara di dunia berkomitmen mengurangi emisi karbon dan gas rumah 
kaca sebagai upaya mencegah perubahan iklim. Konsumsi energi terbarukan 
menjadi alternatif untuk meminimalisir polusi karbon.

Saat ini, sudah banyak negara di dunia menetapkan 
kebijakan guna melindungi lingkungan, seperti 
pengelolaan sumber daya alam untuk menghasilkan 
energi. Oleh karena itu, program ramah lingkungan 
menjadi salah satu indikator yang menunjukkan negara 
tersebut nyaman untuk dihuni.

World Population Review merilis data negara paling 
ramah lingkungan di 2022 berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan Universitas Yale dan Universitas 
Columbia. Penelitian ini bekerja sama dengan Forum 
Ekonomi Dunia untuk mengukur kebersihan dan 
keramahan lingkungan dari 180 negara di dunia.

Inilah Negara 
Paling Ramah 
Lingkungan 

Denmark
Menjadi negara paling ramah lingkungan dengan skor 82,5 untuk pengelolaan air limbah dan indeks 
perlindungan spesies. Denmark menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan untuk 
mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencegah perubahan iklim.
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India
Selain empat negara disebutkan di atas, India 
menjadi salah satu negara yang berhasil 
menerapkan go-green.  Ini dibuktikan dengan 
tercapainya realisasi EBT hingga 160 GW per 
2022 dari target 500 GW di 2030.

India menerapkan kebijakan tarif renewable 
energy (RNE) dengan feed in tariff (FIT) yaitu 
kebijakan subsidi agar investasi pengembangan 
energi terbarukan menjadi lebih menarik dan 
menguntungkan bagi investor. (*)

Inggris
Inggris memperoleh skor 81,3 sebagai negara 
ramah lingkungan. Pencapaian tersebut diraih 
berkat penemuan teknologi ramah lingkungan 
yang terdapat pada energi bersih, transportasi, 
bangunan, dan tata letak smart grid. Negara 
ini juga berhasil memperoleh skor yang baik 
untuk kategori air minum, sanitasi, dan emisi 
polusi.

Swedia
Swedia terpilih menjadi salah satu negara 
ramah lingkungan karena berfokus pada 
kebijakan peningkatan penghijauan dan 
pelestarian hutan. Swedia juga menerapkan 
pengelolaan sampah yang ketat, salah satunya 
melalui gerakan waste to energy yaitu sekitar 
50 persen sampah dibakar untuk diubah 
menjadi energi listrik sehingga emisi karbon 
menjadi rendah.

Luksemburg
Sebagai negara dengan populasi kurang dari 
600.000 jiwa, Luksemburg berhasil membuat 
kemajuan dengan perolehan skor tertinggi 
dalam beberapa kategori. Diantaranya skor 100 
untuk sanitasi, skor 97,7 untuk air minum, dan 
skor 100 untuk emisi polusi.
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PLN Icon Plus Siap Dukung Program Pemprov Bali 
Wujudkan Bali Smart Island 
(Denpasar, 20/1) Direktur Bisnis Konektivitas 
PLN Icon Plus, Sigit Witjaksono melakukan 
Audiensi dengan Gubernur Bali, Wayan 
Koster, Kamis (19/1) di Kantor Gubernur 
Bali, Denpasar. Pada kesempatan tersebut, 
Sigit Witjaksono menyampaikan kesiapan 
PLN Icon Plus dalam mendukung program 
Pemerintah Provinsi Bali, khususnya dalam 
mewujudkan Bali Smart Island (BSI). Salah 
satu wujud komitmen tersebut adalah 
dengan memaksimalkan teknologi internet 
dan informasi guna mendorong kemajuan 
daerah.

“PLN Icon Plus siap mendukung Provinsi Bali 
menjadi daerah yang bisa memaksimalkan 
teknologi internet dan informasi guna 
mendorong kemajuan daerah,” ujar Direktur Bisnis Konektivitas PLN Icon Plus, 
Sigit Witjaksono.

Sigit Witjaksono juga menyampaikan mengenai upaya perluasan layanan internet yang dilakukan PLN Icon 
Plus di seluruh kabupaten/kota di Bali. Hal ini dilakukan untuk ikut mendorong pertumbuhan pariwisata 
dan ekonomi masyarakat Bali, memenuhi kebutuhan Information and Communication Technology (ICT) 
di 5 proyek strategis Pemerintah Provinsi Bali tahun 2023, serta mendorong tumbuhnya ekosistem Electric 
Vehicle. (*)

Inovasi Digital PLN Icon Plus
Turut Warnai Indonesia Metaverse Show 2023

(Jakarta, 18/1). PLN Icon Plus bersama 
PLN Group turut serta dalam kegiatan 
Indonesia Metaverse Show 2023. Acara 
yang berlangsung di Smart Auditorium, 
Telkom Landmark Tower Jakarta ini 
diselenggarakan oleh Forum Digital BUMN 
(Fordigi) dan Kementerian BUMN. 

Dalam acara bertema “Be Ready to Enter 
The Metaverse World” tersebut, PLN Icon 
Plus menampilkan Augmented Reality 
Green Lifestyle. Melalui Augmented 
Reality tersebut, PLN Icon Plus 
menyajikan informasi seputar gaya hidup 
dan ekosistem yang ramah lingkungan 
dalam rupa teknologi visualisasi yang 
menggabungkan digital konten yang 

dibuat komputer dengan dunia nyata secara real time. 

Transformasi digital telah menjadi komitmen PLN Group, tidak hanya untuk menjawab tantangan global 
saat ini. Namun, juga sebagai upaya peningkatan pelayanan terhadap pelanggan. Dengan digitalisasi, 
PLN menciptakan customer experience yang berbeda bagi pelanggannya sekaligus menjadi perusahaan 
yang adaptif dan agile dalam memitigasi persoalan global. (*)
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Dewan Komisaris Ajak PLN Icon Plus Regional Jakarta 
& Banten Melompat Lebih Tinggi
(Jakarta, 3/1) Mengawali tahun baru 2023, Dewan Komisaris PLN Icon Plus mengadakan kunjungan kerja 
ke kantor PLN Icon Plus SBU Regional Jakarta & Banten di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Pada kesempatan 
kunjungan tersebut, dewan komisaris bertemu dengan Direksi PLN Icon Plus beserta jajaran Regional 
Jakarta & Banten untuk melakukan fungsi monitoring dan evaluasi (Monev). 

GM PLN Icon Plus Regional Jakarta & 
Banten, Widi Kristiawan  memaparkan 
sejumlah pencapaian serta inovasi yang 
berhasil direalisasikan di tahun 2022 seperti 
Runner-up Home Connected, pencapaian 
retail dengan program unggulan, seperti 
PIJAR Berbagi Internet, kerja sama dengan 
YBM PLN 77 lokasi, ODS (One Day Service), 
event cluster dan urutan kedua untuk 
revenue 2022. 

Selain diskusi, dewan komisaris juga 
mengunjungi unit-unit lapangan dan 
beberapa lokasi fasilitas milik PLN Icon Plus 
Regional Jakarta & Banten. (*)

Dewan Komisaris PLN ICON Plus 
Dukung Performa Regional Kalimantan di 2023
(Balikpapan, 5/1) Dalam rangka mendukung akselerasi transformasi subholding Beyond kWh dan 
pencapaian target 2023, Dewan Komisaris PLN Icon Plus mengadakan kunjungan kerja ke PLN Icon Plus 
SBU Regional Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada kesempatan tersebut, Dewan Komisaris 
bertemu dengan jajaran Direksi PLN Icon Plus dan Tim SBU Regional Kalimantan untuk melaksanakan 
fungsi monitoring dan evaluasi (monev). 

Dalam pertemuan tersebut, GM PLN Icon Plus Regional Kalimantan, Wahyu Toni memaparkan kondisi 
kinerja PLN Icon Plus Regional Kalimantan pada tahun 2022. Wahyu mengatakan, di luar core business 
perusahaan, PLN Icon Plus Regional 
Kalimantan telah dan sedang menjalankan 
solusi bisnis dan digital platform.

Di antaranya, surveylance, command 
center, IoT Early Warning System Banjir, 
biller aggregator, Balikpapan Single 
Window, dashboard Pajak Penerangan 
Jalan, iofficeplus, dan SIMRS. Selain 
menambah revenue, bisnis Beyond kWh ini 
juga menjadi strategi dalam memberikan 
added value kepada pelanggan dan 
customer retention. (*)
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Kolaborasi BUMN, 
PLN Icon Plus Dukung 
Transformasi Digital 
Pupuk Sriwidjaja
(Palembang, 19/1) Direksi PLN Icon Plus 
melakukan kunjungan kerja ke PT Pupuk 
Sriwidjaja, Palembang, Sumatera Selatan. 
Kunjungan ini sebagai media bagi PLN Icon 
Plus untuk sharing knowledge seputar 
layanan solusi digital PLN Icon Plus. Dengan 
layanan solusi digital inilah, PLN Icon Plus 
siap mendukung program digitalisasi PT Pupuk Sriwidjaja. 

Kunjungan kerja yang merupakan kelanjutan dari kolaborasi PLN Icon Plus dan PT Pupuk Indonesia 
ini selaras dengan adanya kebutuhan pengembangan skema bisnis digital di wilayah kerja PT Pupuk 
Sriwidjaja Palembang. Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Tri Wahyudi Saleh berharap PLN 
Icon Plus dapat membantu mewujudkan digitalisasi proses bisnis PT Pupuk Sriwidjaja, baik di pabrik 
maupun gudang milik Pupuk Sriwidjaja.

PLN Icon Plus menyambut baik harapan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Untuk itu, PLN Icon Plus siap 
mendukung dan memberikan solusi-solusi untuk kebutuhan digitalisasi PT Pupuk Sriwidjaja. Dengan 
kolaborasi ini, PLN Icon Plus berharap dapat tumbuh dan berkembang bersama PT Pupuk Sriwidjaja 
Palembang.(*)

Kembangkan Sistem Tenaga Surya Atap, 
PLN Icon Plus Teken Kerja Sama dengan Solar Radiance
(Jakarta, 17/1) PT PLN (Persero) melalui Subholding PLN Icon Plus meneken kerja sama dengan 
pengembang energi terbarukan yang bergerak di bidang solusi solar photovoltaic PT Masdar Mitra 
Solar Radiance (MMSR). Kerja sama ini dilakukan dalam rangka mendukung transisi energi khususnya 
mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of 
Understanding (MoU) untuk pengembangan solusi PV Rooftop yang dilakukan oleh Direktur Utama 

PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi 
dengan Direktur Utama PT Masdar Mitra 
Solar Radiance Widyatama Saptodewo 
di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab, Senin 
(16/1/2023).

Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat 
Indra Cahyadi mengatakan, kerja sama ini 
bertujuan untuk mendukung strategi dan 
perencanaan PLN dalam pengembangan 
energi baru terbarukan yang 
berkelanjutan di Indonesia. Disamping itu, 
juga mendukung pemenuhan kebutuhan 
pelanggan akan bauran energi terbarukan 
dan pencapaian target Net Zero Emission 
pada tahun 2060. (*)
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Peringati Bulan K3 Nasional 2023, 
PLN Icon Plus Tanda Tangani Komitmen K3
(Jakarta, 18/1) Memperingati Bulan K3 Nasional 2023, PLN Icon Plus mengikuti upacara bendera bersama 
yang dilaksanakan di Kantor PT PLN (Persero) UPT Cawang. Upacara ini sekaligus menandai dimulainya 
Bulan K3 Nasional Tahun 2023 yang akan berlangsung selama satu bulan penuh, 12 Januari—12 Februari 
2023. 

Peringatan Bulan K3 Nasional tahun ini mengusung tema “Terwujudnya Pekerjaan Layak yang 
Berbudaya K3 Guna Mendukung Keberlangsungan Usaha di Setiap Tempat Kerja” dengan subtema 

“Terwujudnya Budaya K3 guna 
Mendukung Keberlanjutan Proses Bisnis 
Ketenagalistrikan”. Agenda tahunan 
yang digelar secara nasional ini menjadi 
pengingat bagi setiap pekerja maupun 
perusahaan akan pentingnya K3 untuk 
menciptakan tempat kerja yang aman, 
efisien, dan produktif.

K3 telah menjadi komitmen PLN Icon Plus 
dalam menjalankan bisnisnya. Komitmen 
ini pun kembali dinyatakan PLN Icon Plus 
dengan turut menandatangani Komitmen 
K3 bersama unit-unit PLN yang berada di 
lingkungan UPT Cawang, seperti PLN UP2B 
Jakarta Banten, PLN UPMK 1, dan PLN UPP 
JBB 3. (*)

Tingkatkan Jumlah Pelanggan, 
ICONNET Bagikan 
50 Paket Wisata 
Religi untuk Layanan 
Sambung Baru
(Jakarta, 9/1) PT PLN (Persero) melalui 
subholding PLN Icon Plus kembali 
menggelar undian paket wisata religi bagi 
para pelanggan baru layanan internet milik 
PLN, ICONNET. Total 50 paket wisata religi 
menjadi hadiah utama dari program undian 
bertajuk ICONNET SEHATI (Senang Hati ke 
Tanah Suci) Tahap II. 

Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat 
Indra Cahyadi mengatakan, program undian ICONNET SEHATI dilakukan dalam dua tahap. Setelah 
sebelumnya sukses menggelar undian ICONNET SEHATI Tahap I pada November 2022. Program undian 
ini adalah bentuk inovasi PLN Icon Plus untuk menarik minat pelanggan serta memperluas jaringan 
internet milik PLN. 

Ari menargetkan ICONNET dapat berkembang semakin pesat pada 2023. Hingga akhir 2022, jumlah 
pelanggan ICONNET di seluruh Inconesia mencapai hampir 500 ribu pelanggan. (*)
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Kolaborasi PLN Icon Plus - Haleyora Power 
Kembangkan Ekosistem EV
(Jakarta, 12/1) Dalam upaya mendorong 
pengembangan ekosistem kendaraan listrik 
(electric vehicle–ev), entitas PLN Group 
senantiasa bersinergi dan berkolaborasi. 
Sebagai entitas PLN Group, PLN Icon Plus 
sebagai subholding Beyond kWh bersama  
PT Haleyora Power pun mengukuhkan 
sinergi dan kolaborasinya melalui kegiatan 
“Penandatanganan PoC Layanan EV Motor 
Listrik untuk Haleyora Power”, Rabu (11/1) di 
Jakarta.

Penandatanganan  dilakukan oleh 
Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat 
Indra Cahyadi dengan Direktur Utama 
PT Haleyora Power, Sinung Triwulandari. 
Turut hadir menyaksikan pada kesempatan 
tersebut, Direksi PLN Icon Plus dan Direksi PT Haleyora Power beserta tamu undangan.

Kolaborasi berkenaan dengan kerja sama penyediaan kendaraan listrik. Dalam hal ini, penyediaan 
kendaraan motor listrik untuk kegiatan operasional. Kolaborasi PLN Icon Plus dan Haleyora Power 
diharapkan dapat menjadi starting point yang bagus dalam pengembangan ekosistem ev dan model 
bisnis terkait di Indonesia.(*)

Simulasi Bantuan Hidup Dasar Tingkatkan Kesadaran 
Tanggap Darurat ICONers 

(Medan, 16/1) – Karenanya, untuk 
meningkatkan kesadaran akan pentingnya 
pertolongan pertama terhadap risiko henti 
napas atau henti jantung, PLN Icon Plus 
SBU Regional Sumbagut bekerja sama 
dengan RS Hermina Medan menggelar 
simulasi Bantuan Hidup Dasar (BHD). 
Kegiatan ini juga diselenggarakan dalam 
rangka memperingati bulan K3 Nasional 
2023 di lingkungan PLN yang mengusung 
tema “Terwujudnya Budaya K3 Guna 
Mendukung Keberlanjutan Proses Bisnis 
Ketenagalistrikan”. 

Selain teori, ICONers juga mempraktikkan 
serangkaian teknik BHD, seperti cara 
mengecek respon, kompresi dada, 

hingga tahapan akhir BHD, yaitu posisi mantap (recovery position). Selain edukasi 
pertolongan pertama pada korban henti jantung dan henti napas, RS Hermina Medan juga memberikan 
simulasi terkait pertolongan pertama pada korban patah tulang ataupun terluka parah. 

Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat membantu rekan-rekan untuk tanggap darurat. ICONers juga 
lebih berani dalam memberikan pertolongan pertama pada korban yang mengalami henti jantung 
ataupun henti napas di lingkungan kantor. (*)
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Peduli Pendidikan, 
Kolaborasi PLN Icon Plus dan IDE 
untuk Pemerataan Akses Internet 
dan Sistem Edukasi di Indonesia
(Jakarta, 12/1) PLN Icon Plus berkolaborasi dengan PT Infrastruktur Digital Edukasi (IDE) yang merupakan 
anak usaha dari MobileCom. Kolaborasi ini bertujuan memberikan pemerataan akses internet bagi anak 
bangsa untuk menyukseskan digitalisasi sektor pendidikan di Indonesia. Sebagai langkah awal kerja 
sama, telah dilaksanakan selebrasi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh kedua pihak, 
Rabu (11/1) di Jakarta. 

Vice President Pengembangan Bisnis Konektivitas dan Infrastruktur PLN Icon Plus, Lantip Sasmito 
mengatakan, PLN Icon Plus akan terus meningkatkan kapabilitas korporasi dengan memberikan layanan 
solusi digital, baik untuk PLN, publik, maupun retail. 

Saat ini, SqolaRia dan Qampus telah digunakan oleh lebih dari 30.000 users di seluruh Indonesia. Pada 
2023, PT IDE akan meningkatkan jumlah penggunanya agar seluruh sekolah di Indonesia mempunyai 
aplikasi dan fasilitas teknologi yang sama serta berstandar kualitas yang sama sehingga dapat bergerak 
maju untuk mengejar prestasi gemilang. Sebagai informasi, aplikasi SqolaRia dan Qampus dapat diunduh 
di Google Play Store maupun dapat diakses dengan mengunjungi website resmi IDE. (*)
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Sepanjang tahun 2022, sejumlah platform 
media sosial berlomba-lomba menelurkan 
inovasi mereka dalam urusan konten. Tiktok 

hadir dengan konsep video pendek, kemudian 
Instagram yang beradaptasi dengan sejumlah 
perubahan pada tampilan serta algoritma. 

Semua itu dilakukan untuk menggaet lebih banyak 
pengguna (user). Selain itu, platform media sosial 
juga menawarakn sejumlah keunggulan yang 
dapat dimaksimalkan oleh user untuk berbagai 
keperluan. 

Memasuki 2023, diprediksi tren media sosial akan 
mengalami perubahan. Kira-kira seperti apa tren 
yang bakal muncul di media sosial sepanjang 
tahun ini? Yuk, simak ulasannya yang kami 
rangkum dari berbagai sumber.

Video pendek tetap akan diutamakan
Popularitas TikTok dan Instagram Reels masih 
akan meningkat di tahun 2023. Video pendek 
dapat memberi informasi, mendorong pelanggan 
mengambil tindakan, menciptakan hype, sekaligus 
menghibur. Dengan demikan, user disarankan 
untuk terus memaksimalkan konten video 
pendek mereka untuk mencapai objektif seperti 
awareness hingga conversion.

Authenticity semakin dicari
Dengan meningkatnya keinginan pengguna 
media sosial untuk melihat konten yang real, user 
dituntut beralih dari konten yang terlihat sempurna 
dengan editing yang sangat kompleks. Konten 
yang apa adanya dan relevan dengan kehidupan 
sehari-hari justru menjadi sangat diminati di media 
sosial. 

Tren Media SoSial 
di 2023

Media sosial mengalami perkembangan pesat dalam kurun waktu satu dekade 
terakhir. Dari yang awalnya sebagai platform berbagi foto dan cerita lewat 
tulisan, kini media sosial banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, 

semisal bisnis.  
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Sebagai contoh, tren photo dump yang viral di 
media sosial Instagram dengan memanfaatkan 
fitur ‘Add Yours’ di Instastory mengajak pengguna 
untuk membagikan momen alami dan autentik 
dari rutinitas mereka.

Perubahan fungsi TikTok
Pada awalnya, TikTok hanya dianggap sebagai 
media sosial untuk berbagi konten dance atau 
voiceover. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa 
TikTok telah menjadi salah satu media sosial paling 
besar saat ini, dengan lebih dari 30 juta pengguna 
harian. 

Sepanjang tahun 2022, user lebih sering 
menggunakan TikTok untuk sekadar mirroring 
konten dari Instagram. Namun, di tahun 2023, 
user diprediksi akan membanjiri TikTok dengan 
membagikan konten hiburan dan konten ringan 
seperti tutorial dan lainnya.

Interaksi yang lebih tinggi
Instagram baru-baru ini merilis fitur stiker reaction 
di Reels, sedangkan TikTok semakin mendorong 
penggunaan fitur stitching. Keduanya didasari 
pada pentingnya interaksi di media sosial. Adanya 
fitur-fitur ini membantu user berinteraksi lebih 
sering dan lebih real dengan audiens mereka. 
Misalnya, user dapat mengadakan sesi tanya 
jawab di Reels, ataupun mengajak audiens untuk 
membuat video stitch untuk menanggapi konten 
yang mereka buat.

Kombinasi UGC (user-generated 
content) dan IGC (influencer-
generated content)
Tren pemanfaatan UGC dan IGC 
diprediksi akan semakin meningkat 
pada tahun 2023. UGC adalah 
konten yang dihasilkan oleh 
pengguna, sedangkan IGC 
adalah konten yang dihasilkan 
influencer. Influencer ini dapat 
mengacu pada nano dan micro 
influencer dengan jumlah 
follower yang lebih sedikit 
di media sosial. 

Dengan memanfaatkan 
kedua jenis konten 
ini, brand dapat terlihat 
lebih trustworthy di 
mata audiens karena 
produk dan 
layanan mereka 
terbukti dapat 
digunakan dan 
dinikmati oleh 
everyday people 
atau orang biasa.

Meningkatnya komunitas media sosial
Media sosial kini menjadi sarana bagi pengguna 
dengan minat yang sama untuk berkomunitas, 
bertukar pikiran, dan membagikan rekomendasi 
produk. Sebagai contoh, Anda dapat dengan 
mudah menemukan komunitas moms, foodies, 
pecinta skincare, dan banyak lagi. Brand yang 
mengetahui adanya komunitas seperti ini dapat 
selangkah di depan dan memanfaatkan komunitas 
ini untuk menyebarkan awareness secara cepat.

Personalisasi yang tinggi
Personalisasi merupakan sesuatu yang dapat 
diterapkan oleh brand saat beriklan di media 
sosial. Kini, platform media sosial seperti 
Instagram, TikTok, dan Meta semakin canggih. 
Hal ini memungkinkan user dapat melakukan 
targeting yang sangat spesifik terhadap audiens 
yang ingin mereka jangkau. Algoritma media 
sosial juga membantu pengguna mendapat 
rekomendasi konten dan produk sesuai dengan 
yang mereka cari. 

Tingkatkan strategi media sosial dengan Partipost
Memasuki tahun 2023, peran influencer dalam 
digital marketing masih memegang peran 
fundament. Brand masih menjadikan influencer 
sebagai senjata menjangkau audiens baru serta 
mempertahankan audiens lama.

Perilaku tersebut didasari tingginya 
rasa percaya yang dimiliki 

pengguna media sosial terhadap 
para influencer di media 
sosial, khususnya dari level 

nano dan micro. 

Influencer marketing 
solution dari Partipost 
dapat membantu Anda 
memaksimalkan strategi 
marketing di tahun 
2023 dengan 850.000+ 

influencer di 
Asia Tenggara. 
3.500+ 
brand telah 

mempercayakan 
Partipost 

sebagai solusi 
influencer 

marketing 
mereka. (*)
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Bengkel Mobil Listrik
Semakin pesatnya perkembangan 

mobil listrik di Indonesia menjadi 
salah satu peluang bisnis baru 
yang sangat potensial, yaitu 
bengkel mobil listrik. Dilansir 
dari United States Environmental 

Protection Agency, kendaraan listrik 
memiliki baterai sebagai pengganti 

tangki bensin, dan menggunakan motor listrik 
untuk menggantikan mesin pembakaran BBM.

M
asyarakat semakin teredukasi mengenai 
peluang bisnis dari jualan online. 
Persaingan bisnis pun semakin terbuka. 
Penjual bersaing menyajikan konten-

konten soft selling sampai hard selling yang paling 
unik dan menarik. 

Nah, memasuki tahun baru 2023, kira-kira tren 
bisnis apa yang bakal diminati oleh masyarakat? 
Berikut kami rangkum dari berbagai sumber. 

Tren Bisnis yang 
Diprediksi Bakal 
Booming di 2023
Dalam beberapa tahun terakhir, dunia bisnis mengalami perubahan yang 
signifikan dipengaruhi berbagai faktor fundamental. Sepanjang tahun 2022, 
makin masifnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) 
mendorong bermunculannya bisnis dalam jaringan (online). 
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Meningkatnya peminat mobil listrik tentu sangat 
dibutuhkan kehadiran bengkel mobil listrik. Hal 
itu diperkuat langkah pemerintah melegalkan 
konversi mobil konvensional menjadi mobil listrik, 
sehingga keberadaan bengkel khusus mobil listrik 
pasti semakin dibutuhkan.

Asuransi Mobil Listrik
Semakin bertambahnya pengguna 

mobil listrik, maka kebutuhan akan 
produk asuransi kendaraan listrik 
diprediksi juga ikut meningkat. 
Menurut data Vehicle Type 
Approval, terdapat sekitar 

21.987 unit kendaraan listrik yang 
beroperasi di tanah air, dan masih akan 

terus bertambah. 

Kebijakan pemerintah yang mendorong konversi 
mobil berbahan bakar minyak ke mobil listrik 
disertai keringanan lainnya dipercaya akan 
meningkatkan kepemilikan mobil listrik. Tren 
tersebut diyakini berbanding lurus dengan 
peminat asuransi kendaraan listrik di tahun 2023. 
Peluang ini menjadi tren bisnis 2023 yang menarik 
untuk dicoba.

Konsultan Keuangan dan Investasi
Inflasi dan resesi yang mengguncang 

dunia bisnis sepanjang tahun 2022 
berdampak pada kenaikan suku 
bunga acuan. Konsekuensinya, 
masyarakat dan pelaku usaha 
terpaksa melakukan sejumlah 

penyesuaian langkah ekonomi, 
termasuk penghematan. 

Di tahun 2023, resesi dan inflasi diprediksi masih 
membayangi ekonomi negara-negara di dunia. 
Untuk mengantisipasi dampak ekonomi yang 
semakin masif, perlu membuat perencanaan 
keuangan yang akurat. Disinilah peran seorang 
konsultan keuangan dan investasi dibutuhkan. 

Transformasi Digital
Transformasi digital menjadi sebuah 

keniscayaan di era serba teknologi 
seperti saat ini. Kebutuhan akan 
digitalisasi semakin dibutuhkan 
banyak orang, terutama bagi 

pelaku usaha dan UMKM untuk 
mengembangkan bisnisnya. 

Dengan demikian, kebutuhan jasa pihak ketiga 
yang dapat membantu menangani transformasi 
digital akan semakin tinggi. Transformasi 
digital mencakup banyak bidang. Termasuk 
pemanfaatan media sosial, pembuatan  
website, penggunaan e-commerce, dan 
penerapan teknologi dan internet lainnya dalam 
kegiatan bisnis. Sebagai contoh, jasa social media 
management, digital agency, web developer, data 
center, dan sebagainya.

Bisnis Berkelanjutan
Salah satu tren bisnis potensial 

di tahun 2023 berupa bisnis 
berkelanjutan. Bisnis ini sangat 
erat kaitannya dengan semakin 
banyak orang yang menyadari 
pentingnya melestarikan 

lingkungan dan alam. 

Melihat kondisi tersebut, peluang bisnis 
berkelanjutan tampaknya semakin menjanjikan. 
Contoh yang bisa di coba, mulai dari bisnis sayuran 
organik, bisnis ekowisata, menjual tas belanja, 
kerajinan tangan daur ulang, dan masih banyak lagi.

Selain itu, konsep bisnis berkelanjutan juga bisa 
diterapkan terhadap usaha yang sudah ada. 
Seperti mengurangi penggunaan kemasan plastik 
dan menerapkan prinsip zero waste.

Sangat menarik bukan, ragam tren bisnis 2023 
yang diprediksi bakal booming dan diminati oleh 
konsumen dimasa mendatang. Bagaimana kamu 
tertarik untuk mencobanya? (*)
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