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Inovasi tak ubahnya ruh bagi sebuah perusahaan. Inovasi tidak 
hanya meningkatkan produktivitas dan revenue, tetapi juga akan 
menambah value baru bagi bisnis. Hingga akhirnya, inovasi lah 

yang dapat membuat perusahaan tetap “hidup”.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang ICT, inovasi tentunya 
juga berperan penting dalam keberlanjutan bisnis PLN Icon Plus. Hal 
ini tak terlepas dari industri ICT yang sangat dinamis dan berkembang 
sangat pesat. Karenanya, PLN Icon Plus selalu menggaungkan 
semangat inovasi ke seluruh lini bisnisnya. 

Dengan inovasi, PLN Icon Plus hadirkan beragam solusi yang 
mendorong digitalisasi, baik di PLN Grup maupun di ranah publik. 
Salah satu inovasi yang menjadi sebuah solusi digital terintegrasi 
adalah PLN Mobile. 

Tak hanya menyediakan layanan kelistrikan, PLN Mobile juga menjadi 
platform bisnis Beyond kWh, yaitu electricity related business, yang menjawab kebutuhan digital lifestyle 
masyarakat. Dengan demikian, PLN Icon Plus turut berkontribusi dalam mewujudkan ekosistem digital di 
Indonesia. 
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P
andemi telah mengakselerasi 
digitalisasi. Kebijakan pembatasan 
kegiatan sosial selama pandemi 
telah mendorong perubahan 

gaya hidup masyarakat dari konvensional 
menjadi serba digital. Hal ini tak terlepas 
dari kehadiran beragam inovasi digital 
yang memudahkan aktivitas dan mobilitas 
masyarakat. Mulai dari bekerja, belajar, 
hingga belanja kebutuhan sehari-hari, 
semua dilakukan di ranah digital.

Inovasi digital merupakan hasil pemanfaatan teknologi 
yang dikembangkan untuk memecahkan beragam 
persoalan yang dihadapi manusia. Agar dapat menjadi 
sebuah solusi, inovasi digital harus dilakukan secara terus-
menerus sesuai kemajuan teknologi. 

Dalam kegiatan bisnis, inovasi digital akan menjadikan 
proses bisnis lebih mudah, lebih kreatif, berdaya cipta, 
serta kualitas produk lebih baik. Keberadaan inovasi juga 
dapat meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, serta sumber 
daya dalam mencapai target perusahaan. 

Inovasi dan Kolaborasi 
Esensi Pembangunan 

Ekosistem Digital
Seiring pesatnya digitalisasi, kebutuhan solusi digital pun meningkat. Di sinilah, inovasi 
berperan penting dalam menghadirkan solusi-solusi digital yang tidak hanya memberi 
kemudahan. Melainkan, juga meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta keunggulan 

kompetitif dalam bisnis. Dengan semangat inovasi yang selalu membara, PLN Icon Plus 
hadirkan beragam inovasi digital sebagai sebuah solusi yang dapat meningkatkan value 

creation bagi perusahaan dan PLN Grup.
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One Stop Digital Solution
Sebagai perusahaan penyedia layanan 
connectivity dan digital solution, PLN Icon Plus 
selalu menggaungkan semangat inovasi untuk 
mendorong transformasi digital di Indonesia. 
Komitmen ini telah dibuktikan PLN Icon Plus. 

Bahkan, PLN Icon Plus telah mendapatkan 
pengakuan melalui ajang Indonesia Digital 
Innovation & Achievement Awards (IDIA) 2022. 
Di mana, PLN Icon Plus dinobatkan sebagai 
“Best Digital Innovation in Telecommunication 
Services 2022” dan “Best Overall Indonesia 
Digital Innovation and Achievement in 
Telecommunication Services 2022”. 

Hal ini tak terlepas dari peran PLN Icon Plus 
sebagai subholding Beyond kWh yang menakhodai 
transformasi digital di seluruh lini bisnis PLN 
Grup. Mulai dari digitalisasi bisnis pembangkitan, 
transmisi, distribusi, sampai dengan retail. 

“Kami (PLN Icon Plus) membangun digitalisasi 
yang berbasis infrastruktur PLN. Artinya, di setiap 
infrastruktur PLN, ada infrastruktur Icon berbasis 
FO (fiber optic). Kami bangun full stream solution 
untuk PLN, mulai dari infrastruktur sampai digital 
solution,” ujar Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari 
Rahmat Indra Cahyadi. 

Dengan kapabilitasnya, Ari menambahkan, 
PLN Icon Plus juga akan mendorong digitalisasi 
di berbagai segmen publik, seperti industri, 
pendidikan, dan kesehatan. PLN Icon Plus akan 
menyediakan integrated solution bagi kebutuhan 
publik untuk membangun value creation, tidak 
hanya bagi pln, tetapi juga publik. 

Salah satu layanan integrated solution yang 
telah dikembangkan PLN Icon Plus adalah PLN 
Mobile. Platform ini mengemas layanan digital 
dari berbagai produk PLN dalam satu pintu. PLN 
Mobile pun menjadi satu solusi yang bukan hanya 
terkait kelistrikan, tetapi juga beragam solusi yang 
dibutuhkan publik, seperti internet, marketplace, 
dan—yang akan menjadi tren ke depan, yaitu 
electric vehicle (ev).

“Kami berikan customer experience yang lebih 
baik kepada pelanggan lewat PLN Mobile, yaitu 
one stop solution on PLN Mobile. Berbagai 
solusi mulai dari kelistrikan, internet, berbelanja, 
sampai ev, semua ada dalam genggaman para 
pelanggan,” jelas Ari. 

Layanan kelistrikan, lanjut Ari, mulai dari pasang 
baru, tambah daya, pembayaran tagihan, 
pembelian token, hingga layanan keluhan dan 
pengaduan, tersedia di PLN Mobile. 

“Kami (PLN Icon Plus) membangun 
digitalisasi yang berbasis 
infrastruktur PLN. Artinya, di setiap 
infrastruktur PLN, ada infrastruktur 
Icon berbasis FO 
(fiber optic). 
Kami bangun full 
stream solution 
untuk PLN, mulai 
dari infrastruktur 
sampai digital 
solution.”

Ari Rahmat Indra Cahyadi
Direktur Utama PLN Icon Plus

Manfaat Inovasi Digital

1. Memberi Keunggulan Kompetitif
 Inovasi digital mengatasi 

persoalan pelanggan, produk, dan 
manajemennya yang berujung 
pada peningkatan keuntungan 
serta percepatan distribusi 
produk/layanan ke pelanggan. 

2. Beradaptasi dengan Perubahan
 Inovasi digital adalah bentuk 

adaptasi terhadap perubahan 
yang akan melindungi bisnis dari 
ketertinggalan sehingga selalu 
menjadi pilihan pelanggan. 

3. Meningkatkan Produktivitas
 Inovasi digital mempercepat 

kegiatan bisnis, mempermudah 
kerja manusia, menghemat biaya 
produksi, hingga berujung pada 
peningkatan produktivitas. 

4. Mengidentifikasi Kebutuhan dan 
Keinginan Pelanggan

 Inovasi digital dapat dimanfaatkan 
untuk menganalisis perilaku 
dan pilihan konsumen sehingga 
perusahaan dapat menjangkau 
dan menjawab kebutuhan 
pelanggan.
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Ada pula layanan internet fixed broadband, 
ICONNET yang hanya dalam waktu sekitar 2 
tahun sejak diluncurkan telah melayani lebih 
dari 400 ribu pelanggan. 

ICONNET terus didorong untuk menjadi pilihan 
layanan internet broadband yang andal 
(reliable), terjangkau (affordable), dan tanpa 
batas (unlimited). Dengan spirit “Di mana ada 
tiang listrik, di sana ada ICONNET”, PLN Icon 
Plus turut mendorong peningkatan penetrasi 
internet fixed broadband secara nasional 
dalam rangka mewujudkan konektivitas 
telekomunikasi dan informasi di seluruh 
penjuru Tanah Air. 

Electricity Related Business
Dalam pengembangan bisnis Beyond kWh, 
PLN Icon Plus tengah mengembangkan bisnis 
turunan dari produk kelistrikan. Salah satunya 
adalah layanan terkait ev (EV Services) yang, kini 
telah menjadi bagian dari tren digital lifestyle.

EV Digital Services (EVDS) tersedia di PLN 
Mobile, mulai dari pembelian kendaraan listrik, 
pengisian daya di SPKLU, penukaran battery 
swap, hingga home charging. Dengan EVDS, 
terbentuk ekosistem EV di PLN Mobile. Di 
mana, produsen kendaraan listrik, penyedia 
baterai swap, penyedia listrik, dan pengguna 
terintegrasi dalam satu platform digital solution 
(PLN Mobile). 

Inovasi terkait electricity related business 
berikutnya adalah PV Rooftop. Nantinya, 
pelanggan PLN dapat memanfaatkan sumber 
energi listrik yang ramah lingkungan dengan 
instalasi solar panel di rumahnya. Layanan PV 
Rooftop juga dapat diakses melalui PLN Mobile.   

“Ini merupakan suatu kolaborasi menuju green 
environment atau green energy, new electric 
lifestyle, yang kesemuanya base on digital 
platform di PLN Mobile,” jelas Ari. 

Value creation juga dibangun PLN Icon Plus 
dengan menginisiasi Energy Management 
System (EMS). Lewat inovasi ini, PLN Icon Plus 
membangun platform pemantau penggunaan 
energi listrik. Dengan EMS, pengguna 
energi listrik, seperti pengelola gedung 
atau manufaktur, dapat mengatur konsumsi 
listriknya sehingga lebih efisien.  

Untuk kebutuhan korporasi, PLN Icon Plus juga 
membangun big data platform. Dalam hal ini, 
PLN Icon Plus akan mengelola data pelanggan 
PLN yang dibutuhkan untuk credit scoring bagi 
credit companies. 

Data terkait pola pemakaian listrik akan menjadi data 
valid untuk memberikan credit rating kepada calon 
kreditor. Misalnya saja, data tentang pola pembayaran 
kewajiban atas pemakaian listrik: lancar ataukah ada 
tunggakan?

Dengan beragam inovasi yang telah dikembangkan, 
PLN Icon Plus berharap dapat menjadi solusi bagi 
kebutuhan digital lifestyle yang tak bisa terlepas dari 
kehidupan saat ini. Digital lifestyle tentunya akan 
mendorong terwujudnya lingkungan digital yang lebih 
produktif. 

Namun, Ari tegaskan, untuk mengakselerasi 
terbentuknya ekosistem digital, diperlukan sinergi 
dan kolaborasi. “Jika kita bangun sendiri, mungkin 
dibutuhkan waktu 5 - 10 tahun. Karena itu, kita harus 
berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal yang 
mempunyai kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan 
dalam membangun ekosistem digital,” lanjut Ari. 

“Sementara, di internal PLN Group, perlu dilakukan 
konsolidasi seluruh resources IT untuk memperkuat 
Beyond kWh,” imbuhnya. 

Dengan peran sebagai subholding Beyond kWh, 
Ari optimis bahwa PLN Icon Plus akan memberikan 
kontribusi besar dan positif dalam terwujudnya 
ekosistem digital di Indonesia. Hingga akhirnya, 
menjadikan Indonesia sebagai digital hub di dunia.
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iCONERS

GAUNG SEMANGAT 
TRANSFORMASI DAN 

INOVASI ICONERS
Dalam transformasi subholding 
Beyond kWh, tentunya tak terlepas 
dari peran ICONers. ICONers 
adalah motor penggerak yang akan 
mendorong laju transformasi dengan 
inovasi dan solusi yang diciptakan. 
Karena itu, semangat transformasi dan 
inovasi selalu digaungkan di seluruh 
lini perusahaan agar tumbuh dalam 
diri setiap ICONers.

ENDRA 
VP Manajemen Digital PLN Icon Plus

“Dengan adanya HSH, peran Icon menjadi sangat 
penting, yaitu menjadi salah satu pendorong 
transformasi digital di PLN Group. Perubahan 

Icon menjadi subholding juga menumbuhkan asa 
ICONers bahwa Icon akan semakin berkembang 

dan menjadi besar untuk dapat berkontribusi lebih 
banyak melalui bisnis Beyond kWh.” (*)
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RAMA HARI 
YUDHA
Manajer Manajemen Program Digital, Divisi 
Manajemen Digital PLN Icon Plus

“Dengan semangat transformasi, kami siap 
meluncur seperti roket. Siap berkontribusi lebih 
banyak lagi bagi negeri. Seperti halnya semangat 
transformasi, semangat inovasi juga terus 
menggema dalam diri kami. Semangat ini tumbuh 
dari adanya kepedulian untuk menghadirkan solusi 
terbaik bagi pelanggan. 

Semangat inovasi akan ikut mendorong 
transformasi subholding. Perusahaan sangat 
menghargai setiap inovasi yang tercipta dari 
kreativitas ICONers. Untuk itu, ICONers tak perlu 
ragu ataupun takut menciptakan inovasi. Tidak ada 
ide yang jelek. Dengan objektif yang tepat, diiringi 
penyampaian yang menggugah, pastinya ide 
teman-teman semua akan menjadi luar biasa. 

Jangan pernah merasa cukup dengan pencapaian 
saat ini. Sebagai ICONers, kita harus selalu 
mendorong diri kita untuk menjadi yang terbaik. 
Kita tidak boleh tinggal diam, tetapi harus terus 
bergerak, menjadi pemain terbaik di pasar ICT dan 
ekosistem digital Tanah Air.” (*)

iNSIGHT

GINANJAR DWI 
MARTHIA

Manajer Manajemen Karir dan Pengembangan 
Talenta PLN Icon Plus

“Transformasi subholding menimbulkan rasa 
penasaran (excited) sekaligus tantangan 

tersendiri. Banyak hal secara korporat yang akan 
berubah. PLN Icon Plus menjadi lebih terbuka, 

lebih agile dalam memenuhi ekspektasi Holding. 

Peran terbesar dalam mendukung transformasi ini 
adalah People – ICONers harus ikut menjadi besar, 

dalam hal shifting paradigma dan keterbukaan 
terhadap perubahan. Ini tidak mudah, tetapi kita 

beruntung bisa menjadi orang yang terlibat dalam 
transformasi ini, yang mungkin hanya satu kali 

seumur hidup. Saya berharap seluruh ICONers 
akan bersama-sama menjadi bagian transformasi 

ini.” (*)
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iSOLUTION

Sejak kemunculannya di 2006, fintech terus 
mengalami perkembangan dari tahun ke 
tahun. World Bank mencatat pengguna 

fintech awalnya 7% pada 2007. Seiring waktu, 
berkembang menjadi 20% di 2011, 36% di 2014, dan 
mencapai 78% di 2017 dengan total nilai transaksi 
mencapai lebih dari Rp200 triliun. 

Di bawah payung regulasi Bank Indonesia (BI) dan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkembangan 
fintech di Indonesia memudahkan masyarakat 
dalam melakukan transaksi keuangan secara 
online. Tak hanya memudahkan, fintech juga dapat 
mendorong peningkatan literasi keuangan hingga 
mewujudkan inklusi keuangan di Indonesia. 

Menariknya, fintech bukan sebatas pada teknologi 
pendukung sektor keuangan. Melainkan, lebih 
kepada inovasi teknologi yang memungkinkan 
perusahaan teknologi (nonperbankan) 
menyediakan layanan keuangan. Dalam hal ini, 
menyediakan sebuah sistem untuk melakukan 
validasi dan otorisasi transaksi antara merchant 
dan konsumen.  

Untuk mendukung Layanan Satu 
Pintu (LSP) PLN, PLN Icon Plus 
kembangkan sistem payment 

gateway bernama ICONPay. Seiring 
perkembangan financial technology 

(fintech), ICONPay pun hadir 
sebagai solusi sistem pembayaran 

sekaligus sebagai langkah 
perusahaan menangkap peluang 

bisnis fintech yang potensial.

Payment 
Gateway 

Dukung Layanan 
Satu Pintu PLN

Payment Ecosystem di Indonesia

Payment
Tools

Open API

Identity
Verification

Regulated by Bank Indonesia Regulated by OJK

Electronic 
Money

QRIS

Electronic
Wallet

Paylater

Payment
Gateway

Digital Bank

Transfer

Fund Transfer

Remittance

Financial Innovation 
(Regulattary Sandbox)

Aggregator Blockchain

Credit Scoring e-KYC

Finacial
Planner

Wealthtech

Insurtech

Project
Financing

BU
Y
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“Penambahan payment channel 
tersebut untuk memenuhi 
permintaan variasi tipe 
pembayaran 
sehingga makin 
memudahkan 
pelanggan untuk 
melakukan 
pembayaran.”

Ibrahim
Eng Infrastructure 
Readiness 
PLN Icon Plus

iSOLUTION

Saat ini, fintech berkembang sangat pesat. Yang 
semula hanya digunakan sebagai pembayaran 
digital, kini fintech menawarkan beragam 
solusi finansial. Di antaranya, crowdfunding, 
peminjaman, perencana keuangan, aggregator, 
dan innovative credit scoring. 

PLN Icon Plus melihat perkembangan fintech 
sebagai peluang bisnis yang potensial. Dengan 
sumber daya dan kompetensi sebagai perusahaan 
ICT, PLN Icon Plus pun memiliki kapabilitas untuk 
menggarap peluang bisnis fintech yang, kemudian 
diwujudkan melalui pengembangan ICONPay. 

Manfaat Fintech:

Tak hanya penambahan payment channel, inovasi 
terus dikembangkan terkait ICONPay. Salah satu 
inovasi yang dilakukan telah melahirkan ICONPay 
Biller Aggregator. Inovasi ini ditujukan untuk 
penjualan produk kelistrikan dan nonkelistrikan 
dengan harga yang lebih kompetitif. 

Sebagai platform pembayaran digital, ICONPay 
mengusung berbagai keunggulan. Di antaranya, 
ICONPay didukung teknologi Application 
Programming Interface (API) sehingga 
memudahkan integrasi—seperti integrasi dengan 
PLN Mobile dan pengembangan bisnis. Teknologi 
API juga menjadi standar keamanan data untuk 
menjamin keamanan data PLN.

Dibandingkan sistem pembayaran lainnya, ICONPay 
menawarkan biaya admin yang lebih kompetitif. Lalu, 
kanal pembayaran lebih bervariasi serta memiliki 
fitur Collective Payment yang terdapat di dalam 
Biller Aggregator. 

“Untuk dapat menjangkau pembayaran hingga 
ke daerah-daerah terpencil, akan dilakukan 
penambahan payment channel visa atau mastercard 
serta bank daerah pada ICONPay,” jelas Ibrahim. 

“Kami juga akan meningkatkan kerja sama dengan 
berbagai macam biller provider, seperti sekolah, 
kampus, telekomunikasi, dan lain sebagainya,” 
lanjutnya. 

Beragam keunggulan ICONPay, didukung 
perubahan tren transaksi menjadi cashless/online, 
menjadikan peluang ICONPay cukup besar dan 
menjanjikan. ICONPay hadir sebagai payment 
gateway yang—bukan hanya memudahkan 
pelanggan—tetapi meningkatkan pengalaman 
pelanggan dalam bertransaksi, baik produk 
kelistrikan dan nonkelistrikan.  (*)

Keunggulan ICONPay
Pengembangan ICONPay dimulai pada 2017. 
Sistem payment gateway ini dikembangkan 
sebagai bentuk layanan dan dukungan terhadap 
kebutuhan LSP PLN. Kemudian, ICONPay resmi 
go live pada Maret 2018 sebagai pembayaran 
NonTagihan Listrik LSP PLN Daya 100—200 kVA. 

Seiring waktu, sistem ICONPay terus 
dikembangkan hingga dapat digunakan sebagai 
pembayaran Non Tagihan Listrik LSP PLN untuk 
semua daya tegangan rendah. Hingga Maret 
2019, ICONPay mulai dapat digunakan sebagai 
pembayaran Non Tagihan Listrik, postpaid dan 
prepaid pada PLN Mobile. 

Untuk itu, ICONPay bekerja sama dengan 
perbankan, perusahaan fintech, dan payment 
gateway lainnya. Seiring perkembangan bisnis, 
ICONPay juga berintegrasi dengan beberapa 
payment channel baru, seperti virtual account, 
e-wallet, direct debit, dan kartu kredit. 

“Penambahan payment channel tersebut untuk 
memenuhi permintaan variasi tipe pembayaran 
sehingga makin memudahkan pelanggan untuk 
melakukan pembayaran,” ujar IIbrahim
Eng Infrastructure Readiness PLN Icon Plus.

1.
Transaksi 

keuangan 
lebih mudah

5.
Percepatan 
perputaran 

ekonom

2.
Akses 

pendanaan 
lebih baik

3.
Taraf hidup 
masyarakat 
meningkat

4.
Peningkatan 

inklusi 
keuangan
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iCULTURE

Gelaran iGEN+ merupakan agenda 
tahunan PLN Icon Plus yang 
diselenggarakan sejak 2019 lalu. iGEN+ 

adalah upaya perusahaan untuk memperkuat 
budaya inovasi dan menumbuhkan budaya open 
mind dalam diri setiap ICONers. 

iGEN+ juga merupakan langkah strategis 
perusahaan dalam mewujudkan PLN Icon Plus 
sebagai organisasi pembelajaran yang berkinerja 
tinggi. Hingga akhirnya, terbangun bisnis 
perusahaan yang unggul dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, PLN Icon Plus menjaring 
ide-ide inovasi dari ICONers karena ICONers lah 
sumber ide inovasi yang utama di perusahaan. 
ICONers sebagai lini terdepan adalah yang paling 
mengetahui masalah ataupun kendala yang 
ditemui dalam operasional bisnis perusahaan. 

“Di sini, kami berusaha menyaring setiap ide 
inovasi yang dimiliki ICONers karena merekalah 
yang berhadapan dengan operasional harian 
dan masih menemui kendala di dalamnya. 
Merekalah yang paling mengetahui masalah di 
lapangan sehingga muncul ide inovasi sebagai 
solusi dari permasalahan yang dihadapi,” papar 
Plt. Manager Research & Technology 
PLN Icon Plus, Mohammad Isa. 

iGEN+ 2022: 
Kompetisi Tumbuhkan 

Iklim Inovatif

Di sini, Isa melanjutkan, inovasi memiliki arti yang 
lebih luas. “Segala hal yang dianggap dilakukan tidak 
melalui cara-cara biasa oleh teman-teman ICONers 
pun, bagi kami sudah termasuk inovasi dan layak 
untuk diikutkan dalam iGEN+,” ujar Isa.  

Subbidang dan Workshop
Seperti tahun sebelumnya, ada dua kategori yang 
dikompetisikan dalam iGEN+ 2022, yaitu “New 
Product” dan “Business Process Improvement”. 
Kategori “New Product” adalah pengembangan 
produk baru, baik masih berupa Minimum Viable 
Product (MVP) maupun telah diimplementasikan dan 
berpotensi menjadi revenue generator perusahaan.  

Sedangkan kategori “Business Process 
Improvement”, terdiri dari karya-karya inovasi dalam 
rupa metode atau proses bisnis yang berdampak 
terhadap efisiensi persuahaan, baik dari segi 
waktu maupun biaya. Inovasi pada kategori ini 
juga diharapkan dapat menjadi percepatan proses 
internal di perusahaan sehingga dapat memperbaiki 
KPI perusahaan. 

Di tahun ini, untuk kategori Business Process 
Improvement, dikerucutkan lagi menjadi tiga 
subbidang yang spesifik. Ketiganya mencakup 
perencanaan dan pembangunan, marketing dan 
penjualan, serta operasional dan pemeliharaan. 

Inovasi adalah kunci perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan dinamika 
bisnis di era industri 4.0. Karena itu, penting bagi perusahaan untuk 

menumbuhkan budaya inovatif di lingkungan perusahaan. Budaya ini pun 
menjadi concern PLN Icon Plus yang diwujudkan, salah satunya, melalui ajang 

kompetisi ide inovatif bertajuk Idea Generation ICON+ atau iGEN+.
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“Dengan bidang yang lebih spesifik diharapkan dapat 
mempercepat delivery time kepada customer, 
meningkatkan penjualan produk eksisting, serta 
meningkatkan SLA (Service Level Agreement) 
operasional dan efisiensi biaya operasional,” jelas Isa.    

Selain penambahan subbidang kategori, iGEN+ 
tahun ini juga diawali dengan workshop. Workshop 
yang diselenggarakan bekerja sama dengan Binar 
Academy ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
dan memotivasi ICONers agar ikut serta dalam kegiatan 
inovasi. 

“Setelah mengikuti workshop, diharapkan bisa 
menambah wawasan ICONers dan meningkatkan 
kualitas dari konsep ide dan perumusan masalahnya,” 
ujar Isa.

Kompetisi untuk Kontribusi
Semua kategori kompetisi bisa diikuti oleh seluruh 
ICONers. Untuk mengikuti kompetisi ini, ICONers harus 
membentuk tim yang terdiri 2 – 5 orang. ICONers yang 
memiliki lebih dari satu ide bisa mendaftarkan namanya 
bisa di dua tim yang berbeda. 

Tahun ini, terkumpul sebanyak 39 ide inovasi yang 
melibatkan 107 ICONers. Sebagian besar usulan ide 
inovasi berkaitan dengan digitalisasi. Setiap karya 
yang masuk melalui dua tahap penjurian, yaitu Seleksi 
Makalah dan Presentasi. 

Tahap Seleksi Makalah menyeleksi karya berdasarkan 
kelengkapan serta kesesuaian administrasi maupun 
kesesuaian makalah dengan kerangka yang dibuat 
dewan juri. Sedangkan pada Tahap Presentasi, penilaian 
dilakukan terhadap orisinalitas, dampak/potensi inovasi 
terhadap perusahaan, kemudahan implementasi, serta 
penguasaan materi. Pada tahap presentasi, peserta juga 
harus melakukan simulasi inovasinya di hadapan dewan 
juri.

“Dengan bidang yang lebih spesifik 
diharapkan dapat mempercepat 
delivery time kepada customer, 
meningkatkan 
penjualan produk 
eksisting, serta 
meningkatkan 
SLA (Service 
Level Agreement) 
operasional dan 
efisiensi biaya 
operasional.”

Mohammad Isa
Plt. Manager Research & Technology PLN Icon Plus

“Penilaian juga didasarkan pada kesesuaian 
ide inovasi dengan kekuatan yang dimiliki 
PLN Icon Plus. Dengan inline, tentunya akan 
lebih mudah untuk dieksekusi sehingga lebih 
mudah terealisasi,” ujar Isa. 

Sebagai bentuk apresiasi, perusahaan 
menyediakan hadiah bagi karya terbaik 1 – 3 
untuk setiap kategori. Karya inovasi terbaik 
juga berkesempatan untuk direalisasikan 
dalam perusahaan. Selain itu, mewakili 
perusahaan dalam Lomba Karya Inovasi di 
tingkat PLN Group. 

Harapannya, setiap karya inovasi yang 
didaftarkan bukan sekadar untuk 
meraih kemenangan. Melainkan, dapat 
diimplementasi dan memberi kontribusi 
positif terhadap perusahaan. 

Kegiatan ini diharapkan pula dapat 
menciptakan iklim inovatif di PLN Icon 
Plus, di mana pun ICONers bekerja dan 
berdiskusi untuk mendapatkan ide dan 
mengimplementasikan hasilnya. Dengan 
demikian, inovasi telah membudaya dalam 
diri setiap ICONers. (*)

 "Digitalisasi Performance Appraisal 
for Service Excellent" (Pujianto, Desi 
Permatasari, Bambang Aryadi, Redhi 
Arta Noki R) 

"Smart Town Hall" (Theo Nugraha EP, 
Agung Setiawan,Andreas) 

 "New Service Model untuk 
Penjualan, Implementasi, dan 
Operasional Infrastruktur TI" 
(Michael Roland Matitamolle, Lingga 
Kusuma,  Danu Narendro, Angga 
Pratama Suryabrata) 

 "NTFYME - Universal Notification" 
(Managor Reinaldo, Rochmat Sofian, 
Hadian Alkani) 

"Sistem Monitoring Operasional 
Gangguan (After Sales) Layanan 
Retail" (Wisnhu Ajie Febrianto, Bagus 
Prayogo Dwi Budi Susetiyo, Cetrika 
Permata Putri) 

"Peningkatan Kualitas Layanan 
Contact Center PLN 123 
Menggunakan PQAM Tools" 
(Resti Rosmiati, Desy Pasrah, Olifia 
Siahaan, Bayu Aji)

Juara 

1

Juara 

3

Juara 

2

Harapan

1

Harapan

2

Harapan

3
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Intip Fakta Menarik di Balik 
Gelaran KTT G20

Gelaran KTT G20 yang berlangsung di Bali pada 15—16 November 2022 menjadi 
momentum bersejarah bagi Indonesia. Indonesia sukses melaksanakan 

Presidensi G20 2022 yang kesempatannya hanya datang sekali dalam 20 
tahun. Tidak hanya membanggakan bangsa dan meningkatkan kepercayaan 
internasional kepada Indonesia, di balik perhelatan internasional ini terdapat 

sederet fakta yang menarik perhatian. Simak infonya ya!

iEXPLORE

1. Indonesia, Negara 
ASEAN pertama dan 
satu-satunya yang 
menjadi Anggota 
G20

 Indonesia sudah menjadi 
bagian dari G20 sejak forum 
G20 dibentuk pada 1999. 
Keberadaan Indonesia di 
forum G20 mewakili Asia 
Tenggara dan negara-
negara berkembang. 
Lantaran, Indonesia 
dianggap sebagai emerging 
economy berpotensi besar 
di Asia. 

2. Kemegahan Pertunjukkan Budaya di Gala Dinner KTT G20
 Gala Dinner menjadi pertunjukan budaya Indonesia nan megah dan memukau. Inilah persembahan 

Indonesia kepada dunia. 
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4. Ketika Pemimpin Dunia 
Mencangkul

 Pimpinan dunia tak segan mengayunkan 
cangkul sebagai bentuk aksi lingkungan dalam 
acara penanaman bakau di Taman Hutan Raya 
Ngurah Rai.

6. Kecantikan First Lady 
 Korea Selatan
 Kecantikan Kim Keon Hee mampu menyedot 

perhatian sejak pertama menjejakkan kaki di 
Tanah Air. Di usia ke-50 tahun, Kim Keon Hee 
terlihat awet muda, cantik, dan modis. 

3. Kompak Berkain 
Endek

 Para pemimpin dunia 
kompak mengenakan 
kain Endek khas Bali saat 
menghadiri Gala Dinner. 

5. Jabat Tangan Xi Jinping dan 
 Joe Biden
 Pulau Dewata menjadi saksi jabat tangan 

pertama antara Presiden China Xi Jinping dan 
Presiden AS Joe Biden, pimpinan dua negara 
berkekuatan ekonomi besar di dunia. 

7. Mungilnya Pesawat Indonesia
 Di antara deretan pesawat kenegaraan 

yang parkir di Bandara Ngurah Rai, pesawat 
kenegaraan milik Indonesia terlihat paling 
mungil. 
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PLN Group Siap Sukseskan KTT G20
PLN Group gelar Apel Siaga 
Pengamanan Pasokan 
Ketenagalistrikan KTT G20 dan 
Yantek Optimization di Nusa 
Dua Bali, 1 November 2022. 
Apel yang diselengarakan 
dalam rangka memastikan 
keamanan pasokan listrik dan 
layanan ketenagalistrikan 
selama event G20 tersebut 
dipimpin langsung oleh 
Direktur Utama PT PLN 
(Persero), Darmawan 
Prasodjo.

Turut menyukseskan 
Presidensi Indonesia di G20 pada 15 – 16 November, 
PLN siap mengerahkan seluruh daya dan upaya dalam menjaga keandalan pasokan dan 
layanan kelistrikan selama acara berlangsung. PLN ICON Plus siap mendukung keandalan 78 
sistem SPKLU yang telah terintegrasi dengan PLN Mobile untuk mendukung transportasi bagi para 
delegasi.(*)

PLN Group Siap Menyongsong Era Web 3.0 
dan Metaverse
PLN Group turut berpartisipasi aktif dalam gelaran Indonesian Digital Conference (IDC) 2022 yang 
diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) pada 22 November 2022. Tak hanya turut 
mensponsori kegiatan,  hadir sebagai salah seorang narasumber dalam rangkaian diskusi panel yang 
digelar, Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi yang mewakili Direktur Utama PT PLN 
(Persero), Darmawan Parasodjo.

Di antara rangkaian agenda IDC yang digelar 22- 23 November 2022 tersebut, Direktur Utama PLN Icon 
Plus  hadir dalam Diskusi Panel Sesi I  mengusung tema “Web 3.0 Peluang dan Tantangan Model Bisnis di 
Era Digital”. Dalam diskusi, Ari menyampaikan tentang kesiapan PLN Group—termasuk PLN Icon Plus untuk 
mengembangkan peluang sekaligus menghadapi tantangan bisnis di era web 3.0 dan metaverse. (*)
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Sinergi Strategis 
Dorong 
Pertumbuhan 
Ekonomi Aceh
PLN ICON Plus siap berkontribusi dalam 
mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 
di Aceh. Kesiapan diwujudkan melalui 
penandatanganan MoU dengan PT 
Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pada 2 
November 2022 di Aceh. 

Penandatanganan MoU dilaksanakan 
oleh Direktur Bisnis Konektivitas PLN 
ICON Plus, Sigit Witjaksono dan Wakil 
Direktur Utama BSI, Bob Tyasika Ananta yang didamping Direktur Wholesale & Transaction 
BSI, Zaidan Novari. Turut hadir, Direktur Keuangan PLN ICON Plus, Teguh Widhi Harsono; VP Enterprise 
& Wholesale Solution PLN ICON Plus, Ratriani Kartika Mahanani; dan VP Finance PLN ICON Plus, Ronial 
Martriwansyah. 

Sinergi ini akan menjadi langkah awal dalam upaya mengakselerasi terwujudnya inklusi keuangan 
masyarakat sekaligus pemulihan ekonomi Indonesia. (*)

PLN Icon Plus Dukung USK 
Tingkatkan Pendidikan di Aceh

Menyambung kerja sama yang telah terjalin sejak 2018, PLN Icon Plus dan Universitas Syiah 
Kuala (USK) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait kerja sama pengembangan 

sdm dan optimalisasi aset. Penandatanganan MoU yang berlangsung pada 29 November 2022 
di PLN Icon Plus Kantor Pusat, Jakarta ini merupakan wujud sinergi harmonis dan berkelanjutan 
antara PLN Icon Plus dan USK. 

Penandatanganan MoU dilakukan Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PLN 
Icon Plus Daru Tri Tjahjono dan Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan, IPU. Melalui kerja sama ini, PLN 
Icon Plus tak hanya menyediakan layanan solusi ICT kepada USK. Melainkan juga, mendukung 
pengembangan dan pemberdayaan sdm melalui pembukaan jalur magang bagi para mahasiswa/i, 
sinkronisasi kurikum, pengajar tamu, hingga pelatihan-pelatihan. (*)
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Sinergi PLN Icon Plus – Bank Mandiri 
Ciptakan Value Bisnis dan Kemudahan 
Layanan Pelanggan
PLN Icon Plus kembali bersinergi 
dengan BUMN perbankan. Kali ini, PLN 
Icon Plus bersama PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk, menandatangani 
3 (tiga) nota kesepahaman kerja 
sama sekaligus pada 22 November 
2022. Kerja sama ini menjadi sinergi 
keduanya dalam rangka menciptakan 
value added terhadap layanan bagi 
pelanggan.

Adapun kegiatan penandatanganan 
yang berlangsung meliputi empat hal, 
yakni MoU Fasilitas Pembiayaan Supplier 
ataupun Rekanan PLN Icon Plus,  MoU 
Layanan Rating Scoring, MoU Referral 
Livin by Mandiri di PLN Mobile.

Penandatanganan dilaksanakan oleh jajaran Direksi PLN Icon Plus yang dihadiri Direktur Utama PLN 
Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi; Direktur Bisnis Konektivitas PLN Icon Plus, Sigit Witjaksono; dan 
Direktur Keuangan PLN Icon Plus, Teguh Widhi Harsono. Sedangkan, jajaran Direksi Bank Mandiri yang 
hadir adalah Direktur Corporate Banking, Susana Indah K. Indriati; SEVP Micro and Consumer Finance, 
Josephus K. Triprakoso; dan SEVP Corporate Banking, Arief Ariyana.  (*)

Pengundian 
ICONNET 
SEHATI Tahap I, 
PLN Icon Plus 
tetapkan 25 
Pemenang
PLN Icon Plus gelar Undian 
ICONNET SEHATI Tahap I di  
Kantor Pusat PLN Icon Plus, 
Cawang, Jakarta pada 8 
November 2022. Dari 76.192 
kupon undian yang terkumpul, 
sebanyak 50.016  peserta undian dinyatakan memenuhi kriteria 
untuk mengikuti undian. Dari pengundian ICONNET SEHATI tahap I, diperoleh 25 pemenang 
paket wisata religi. 

Direktur Utama PLN Icon Plus yang diwakili oleh Direktur Manajemen Human Capital dan 
Administrasi, Daru Tri Tjahjono menyampaikan harapannya bahwa melalui Program ICONNET 
SEHATI dapat berbagi kebahagiaan dan keberkahan kepada para pelanggan ICONNET. Di 
samping itu, program ini sekaligus sebagai wujud komitmen PLN Icon Plus sebagai provider 
internet yang mendukung perkembangan teknologi di seluruh pelosok Indonesia. (*)
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Nyalakan Semangat Transformasi, 
Dirut PLN Holding Hadir 
di HUT ke-22 PLN Icon Plus

Perayaan HUT ke-22 PLN Icon Plus pada Jumat 18 November 2022 berlangsung meriah. 
Acara yang diselenggarakan secara offline yang dihadiri lebih dari 1.000 orang karyawan/
karyawati (ICONers) tersebut, dihadiri pula oleh para tamu undangan, mulai dari jajaran 

dewan komisaris dan direksi lengkap, maupun jajaran komisaris dan direksi senior pejabat 
pendahulu. Hadir pula Direktur Utama PLN Holding, Darmawan Prasodjo, memberikan inspirasi 
dan semangat bagi seluruh ICONers, sekaligus menyalakan semangat transformasi ICONers 
melalui prosesi.

Semangat api perjuangan 
ini pun ditunjukkan oleh 
ICONers dalam rangkaian 
acara  mulai dari prosesi 
Spirit beyond kWh ICONers 
flash light yang mengharu 
biru,  ICONers Fashion Week 
yang tampil dengan atribut 
branding baru untuk seragam, 
penampilan juara ICONers 
Amazing Talent, sampai dengan 
akhir acara, suasana meriah, 
kompak dan gembira ditutup 
oleh  Amazing Performance dari 
GIGI Band. (*)

Roadshow Gelegar Cuan 
PLN Mobile 2022 Meriahkan 
Kota Lumpia

Setelah menyambangi 
para pelanggan di 
Yogyakarta pada 1 Oktober 

2022 lalu, Roadshow Gelegar 
Cuan PLN Mobile 2022 hadir di 
Semarang, Jawa Tengah pada 
26 November 2022. Kegiatan ini 
merupakan sebuah  program 
loyalti persembahan PLN Group 
kepada para  pengguna setia 
PLN Mobile. Dalam hal ini, para 
pelanggan PLN yang telah 
mengunduh dan melakukan 
transaksi di PLN Mobile. 

“Kehadiran PLN Mobile kami 
harapkan dapat memberi 
kemudahan sekaligus pengalaman terbaik kepada pelanggan dalam memenuhi kebutuhan layanan 
kelistrikan sehari-hari,” ucap Executive Vice President Niaga dan Pemasaran PT PLN (Persero), Munief 
Budiman. (*)
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Rutinitas pekerjaan sehari-hari berpotensi 
menyebabkan seseorang bosan, 
bahkan dilanda stres. Tekanan 

serta ambisi mendorong banyak 
orang rela menghabiskan 
puluhan jam berkutat 
dengan pekerjaan 
yang tidak ada 
habisnya. 

Meskipun demikian, 
seorang pekerja 
juga harus bisa 
memahami kebutuhan 
kesehatan mental. Perlu ada 
penyegaran untuk memberikan 
waktu me-reset tubuh dan pikiran. Salah satu 
caranya adalah berlibur. 

Liburan telah menjadi salah satu kebutuhan fisik. 
Anda perlu mulai merencanakan liburan jika 
mengalami beberapa tanda-tanda berikut ini. 

1. Sulit untuk fokus
 Jika kamu mulai sering membuat kesalahan, 

sulit fokus pada pekerjaan, mudah lupa, 
dan sulit memecahkan masalah, berarti 
kamu butuh refreshing agar pikiranmu 
kembali jernih. Saat stres, pikiran menjadi 
tidak fokus dan mengalami kesulitan untuk 
memperhatikan banyak hal sehingga 
menganggu kinerjamu. 

2. Mudah marah dan tersinggung
 Banyak kerjaan dan dikejar deadline dapat 

memicu seseorang mudah kesal dan 
tersulut emosinya. Stres yang menumpuk 
mengubahmu menjadi pribadi yang lebih 
sensitif. Ketimbang kamu memaksakan diri, 
sebaiknya kamu mengambil cuti dan pergi 
berlibur. Libur sejenak dapat membuat pikiran 
cooling down sehingga bisa meredam rasa 
marah dan stress.

3. Bosan dengan pekerjaan 
 Pasti pernah terlintas di benak kamu untuk 

berhenti dari pekerjaan sekarang. Namun, 
jangan terburu-buru mengambil keputusan 
tersebut, bisa jadi ini gejala karena Anda 
merasa bosan dengan pekerjaan. Jika masih 
ada jatah cuti, bisa loh ambil izin cuti beberapa 
hari dan manfaatkan untuk liburan. 

4. Merasa lelah dan hilang semangat
 Sering merasa lelah padahal belum banyak 

melakukan pekerjaan atau sering kali hilang 
semangat untuk bekerja, itu pertanda kamu 
butuh waktu istirahat sejenak. Rasa lelah 
tersebut juga dipengaruhi kondisi mental 
dan pikiran yang merasa capek dan bosan 
dengan rutinitas sehari-hari. Pergi liburan bisa 
menjadi solusi menghilangkan kejenuhan dan 
mengembalikan semangatmu.

5. Tabungan sudah cukup
 Gunakan uangmu untuk membuat diri sendiri 

bahagia dengan pergi berliburan. Cukup 
dengan menyisihkan 10% dari gajimu untuk 
bisa berlibur menghabiskan waktu bersama 
keluargamu. (*)

5 Tanda Ini 
Menunjukkan Kamu 
Butuh Banget Liburan!
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Traveling sudah menjadi gaya hidup bahkan kebutuhan di 
tengah kesibukan pekerjaan. Dengan traveling, seseorang 
dapat menerapkan work life balance. Namun, traveling terkadang 
sedikit tricky. Untuk melakukan traveling, seseorang perlu perencanaan yang matang baik dari waktu 
sampai keuangan. Jangan sampai traveling justru menciptakan permasalahan baru pada dunia kerja 
Anda. 

Lewat artikel ini, kami sajikan sejumlah tips agar Anda tetap bisa bepergian di tengah tuntutan pekerjaan 
yang tinggi. Yuk disimak!

Ini Tips 
Tetap Bisa Traveling 
di Tengah Kesibukan 
yang Membabi Buta

1. Gunakan waktu bekerja dengan maksimal 
 Jangan menunda-nunda pekerjaan! Nasihat sederhana ini nyatanya sangat 

berdampak loh bagi kamu yang ingin menjalankan rencana di luar pekerjaan. Sering 
menunda pekerjaan membuat kamu kesulitan memiliki waktu free, sebab harus 
menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk. 

 Jika punya rencana traveling, biasakan bekerja secara efisien dengan tidak 
melakukan hal yang tidak perlu, seperti bergosip, bercanda dengan teman kantor.

2. Manfaatkan libur singkat
 Manfaatkan waktu libur akhir pekan atau libur nasional untuk sejenak berlibur ke 

tempat wisata terdekat yang mudah dijangkau. Tidak harus mahal yang penting 
kamu bisa menikmati udara segar dengan pemandangan yang berbeda dari 
biasanya. Jangan lupa ajak keluarga atau teman agar perjalanan wisatamu lebih 
menyenangkan dan berkesan. 

3. Punya skill time management 
 Dengan memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, Anda dapat memilih 

dan memilah dalam menyelesaikan pekerjaan dengan kesesuaian waktu. Jika 
mampu menerapkan skill ini, kamu tidak akan khawatir kelabakan menghadapi 
pekerjaan menumpuk usai traveling. 

4. Financial Management
 Traveling membutuhkan pengaturan finansial yang matang. Anda perlu membuat 

budgeting tiap bulan, termasuk memasukkan komponen tabungan untuk plesiran. 
Bisa dalam jangka waktu 6 bulan atau 12 bulan. Dengan manajemen keuangan yang 
baik, kamu tidak akan terbebani dengan utang untuk liburan.(*)
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