
The New 
Transformation PLN 4.0

Unleashing Energy and Beyond

Transformasi Bisnis 
PLN Icon Plus

Segmen PLN
l Delivering value
l Optimalisasi utilisasi aset
l Transformasi bisnis end to 

end, hulu ke hilir

Segmen Publik
l Tingkatkan value bisnis 

connectivity
l Bangun digital solutions

Segmen Retail
l Lompatan besar untuk 

growth exponensial
l Tingkatkan kapasitas 

masif dan ekspansif
l Menjaga komitmen dan 

kualitas layanan

Segmen Electricity 
Related Business
l Perkembangan tren 

lifestyle
l Hadirkan green solutions: 
 PV Rooftop & EV
l Portofolio bisnis baru 

dengan solusi-solusi 
digital 

l Inovasi ciptakan model 
bisnis baru

iHIGHLIGHTEDISI XII/2022

iEXPLORE
Serba-Serbi Maskot Resmi 
Piala Dunia 5 Tahun Terakhir

iKALEIDOSKOP
Galeri Kegiatan ICON+ 
Selama Tahun 2022

iCULTURE
Kolaborasi untuk Percepatan 
Transformasi Subholdingf

Transformasi Bisnis 
Beyond kWh 
“The Future 

Revenue Generator”



PLN Icon Plus siap melangkah dengan mantap, hadapi 2023, sebagai 
Subholding Beyond kWh. Transformasi pun terus bergulir di berbagai 
lini dan aspek perusahaan untuk mendukung portofolio bisnis baru 
PLN Icon Plus.

Transformasi PLN Icon Plus menjadi subholding Beyond kWh bukan 
sebatas pada rebranding nama dan logo perusahaan. Namun, 
transformasi juga menyentuh aspek bisnis PLN Icon Plus yang fokus 
pada 4 segmen, yaitu PLN, publik, retail, dan electricity related 
business.

Dengan mengusung keunggulan perusahaan, transformasi Beyond 
kWh diyakini akan menjadikan PLN Icon Plus sebagai future revenue 
generator PLN. PLN Icon Plus pun menjadi asa bagi perwujudan 
transformasi digital di Tanah Air. 

Selamat Tahun Baru! Kita sambut tahun 2023 dengan semangat transformasi!

Selamat membaca!

Tetty Indrawati
Sekretaris Perusahaan

The New 
Transformation PLN 4.0

Unleashing Energy and Beyond

Transformasi Bisnis 
PLN Icon Plus

Segmen PLN
l Delivering value
l Optimalisasi utilisasi aset
l Transformasi bisnis end to 

end, hulu ke hilir

Segmen Publik
l Tingkatkan value bisnis 

connectivity
l Bangun digital solutions

Segmen Retail
l Lompatan besar untuk 

growth exponensial
l Tingkatkan kapasitas 

masif dan ekspansif
l Menjaga komitmen dan 

kualitas layanan

Segmen Electricity 
Related Business
l Perkembangan tren 

lifestyle
l Hadirkan green solutions: 
 PV Rooftop & EV
l Portofolio bisnis baru 

dengan solusi-solusi 
digital 

l Inovasi ciptakan model 
bisnis baru

iHIGHLIGHTEDISI XII/2022

iEXPLORE
Serba-Serbi Maskot Resmi 
Piala Dunia 5 Tahun Terakhir

iKALEIDOSKOP
Galeri Kegiatan ICON+ 
Selama Tahun 2022

iCULTURE
Kolaborasi untuk Percepatan 
Transformasi Subholdingf

Transformasi Bisnis 
Beyond kWh 
“The Future 

Revenue Generator”

EDISI XII/2022

Penanggung Jawab: Tetty Indrawati (Sekretaris Perusahaan)

Pemimpin Redaksi: Dermawan Amir Uloly (Manajer Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan)

Koordinator Liputan: Afifah Aini

Kontributor: Ramadhian Fitria Dewi

Sirkulasi: Apri Nugraha Sisin

Alamat Redaksi: Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan PLN Icon Plus, Kawasan PLN Cawang

Jl. Mayjend Sutoyo No. 1 Cililitan, Jakarta Timur, 13640 

Telp. 021-525 3019        Fax. 021-525 3659        Email: humas@iconpln.co.id

Konsultan Media:

INTEGRITI Publishing Services PT Integra Cipta Kreasi 

Telp. 021-27650747        www.integriti.web.id

DAPATKAN BERITA AKTUAL DAN LEBIH LENGKAP 

Di https://iconews.iconpln.co.id

3 iFOCUS
 Transformasi Bisnis 
 Beyond kWh “The Future Revenue 

Generator”

6 iKALEIDOSKOP
 Galeri Kegiatan ICON+ 
 Selama Tahun 2022

12 iCULTURE
 Kolaborasi untuk Percepatan 

Transformasi Subholding

14 iEXPLORE
  Serba-Serbi Maskot Resmi Piala 

Dunia 5 Tahun Terakhir

16 iUPDATE
  Galeri Kegiatan ICON+

18 iNSIGHT
 Potensi Bisnis Data Center di 

Indonesia

Redaksi ICON+ menerima kontribusi tulisan dan 
foto dari pembaca. Redaksi berhak menyunting 
kontribusi yang masuk.

Future Revenue Generator

2

EDISI XII/2022

DAFTAR ISI & EDITORIAL



G
elombang transformasi tengah 
berlangsung di PLN Group. Seluruh lini 
bisnis PLN bergerak, bertransformasi, 
menuju digitalisasi. Mulai dari 

pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga 
pengadaan dan pembiayaan. Transformasi hulu 
sampai ke hilir berlangsung secara masif di tubuh 
PLN sejak awal 2020 lalu.  

Salah satu milestone dalam transformasi tersebut 
adalah dibentuknya holding dan subholding di 
tubuh PLN Group. Dari 4 Subholding PLN, PLN 
Icon Plus menjadi Subholding Beyond kWh 
yang berperan strategis dalam membangun lini 
bisnis PLN di luar ketenagalistrikan yang akan 
meningkatkan valuasi aset-aset strategis PLN. 

Transformasi Bisnis 
Beyond kWh 
“The Future 

Revenue Generator”
Saat ini, digitalisasi tak lagi hanya sebuah tren. Akan tetapi, sebuah kebutuhan 

yang tak bisa dielakkan. Digitalisasi adalah sebuah keniscayaan yang dapat 
terwujud lewat transformasi. Maka, transformasi pun menjadi langkah PLN Icon 
Plus untuk menghadapi tantangan digitalisasi sekaligus menjadi ujung tombak 

digitalisasi PLN Group.
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Di antara potensi baru yang bisa dikelola 
adalah solusi untuk security services. Security 
menjadi perhatian besar bagi PLN karena peran 
strategis PLN sebagai industri vital dan aset data 
pelanggan yang harus dikelola, dilindungi, serta 
disiapkan mitigasi risikonya. 

Kedua, Segmen Publik yang merupakan 
pasar dari bisnis eksisting PLN Icon Plus, yaitu 
connectivity. Meskipun telah berpredikat sebagai 
best player di segmen ini, sangat penting bagi 
PLN Icon Plus untuk mentransformasi bisnis ini. 

“Sebagai pondasi core business PLN Icon 
Plus, connectivity harus dipertahankan dan 
ditingkatkan. PLN Icon Plus harus lead the 
market of connectivity. Caranya, dengan 
membangun digital solutions yang akan 
menciptakan nilai tambah dari connectivity,” ujar 
Dirut yang akrab disapa Ari ini. 

Selain value added, solusi digital juga dapat 
menguatkan ikatan dengan pelanggan sekaligus 
memenuhi kebutuhan pasar di era digital.

“Kalau bicara solution, kita—people adalah part 
of solution. Pelanggan itu memilih layanan 
bukan hanya karena SLA (Service Level 
Agreement)-nya tinggi, tetapi juga karena 
people-nya bisa meyakinkan pelanggan dan bisa 
dipercaya. Karena itu, harus dibangun kapabilitas 
people-nya (people capability), yakni kapabilitas 
kita dalam membuat solusi dan menyelesaikan 
permasalahan dengan melahirkan suatu inovasi 
bisnis,” papar Ari.

Sebagai BUMN dengan aset terbesar—yang 
menyentuh angka Rp1.600 triliun, PLN memiliki 
potensi Beyond kWh yang sangat besar. Potensi 
inilah yang dikelola PLN Icon Plus melalui utilisasi 
aset-aset strategis secara optimal untuk peningkatan 
bisnis connectivity maupun pengembangan 
portofolio bisnis baru. 

Transformasi subholding ini membawa perubahan 
besar bagi PLN Icon Plus. Bukan sekadar perubahan 
nama dan logo, transformasi juga membawa 
perubahan pada bisnis dan, tentunya proses bisnis 
PLN Icon Plus. 

Dari sebelumnya bernama ICON+ yang dikenal 
sebagai connectivity provider—penyedia jaringan 
yang andal, kini menjadi Subholding PLN Icon 
Plus yang fokus pada bisnis beyond connectivity 
sekaligus digital solutions. 

Fokus 
Transformasi bisnis PLN Icon Plus fokus pada empat 
segmen bisnis. Pertama, yang menjadi prioritas 
PLN Icon Plus adalah Segmen PLN. Pada segmen 
ini, PLN Icon Plus fokus pada men-deliver value. 
PLN menjadi segmen potensial dengan kebutuhan 
transformasi digital yang besar dan signifikan karena 
mencakup bisnis PLN secara end to end, dari hulu 
sampai ke hilir. 

“Pada segmen PLN, sebelumnya kami hanya 
mengeksekusi, mengerjakan perintah by order. Kini, 
kami bertransformasi menjadi solution developer 
untuk memberikan value bagi PLN,” jelas Direktur 
Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi.
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“Jika diibaratkan, pergi ke 
toko buku untuk mencari 
buku panduan ‘Sukses 
Berbisnis EV’, maka tidak akan 
ketemu. Justru, kami lah yang 
menyusun buku tersebut. Ini 
adalah kesempatan untuk 
menciptakan 
inovasi. 
Dengan 
inovasi, 
kami maju, 
dan meraih 
market-nya.”

Ari Rahmat Indra Cahyadi
Direktur Utama PLN Icon Plus

Ketiga, Segmen Retail. Transformasi segmen ini 
adalah dengan menghadirkan layanan internet fix 
broadband yang andal, terjangkau bagi masyarakat, 
dan menjangkau masyarakat hingga ke daerah pelosok, 
yaitu ICONNET. 

Pada 2022, konektivitas retail tumbuh signifikan, yaitu 
menyentuh angka lebih dari 400 ribu dari 100 ribuan 
di tahun sebelumnya dengan jumlah homepassed 
mencapai 1 juta. Layanan ini akan dikembangkan 
lebih masif dan ekspansif lagi di 2023 dengan target 
homepassed mencapai tiga kali lipat dibandingkan 
capaian di akhir 2022. 

Dari aspek layanan, target berupa peningkatan layanan 
gangguan dengan meningkatkan kecepatan respon 
contact center dan aktivasi serta menurunkan durasi 
penanganan gangguan—dari 3 hari menjadi 1 hari. 
Untuk itu, dilakukan transformasi terhadap keseluruhan 
layanan, mulai dari branding, positioning, kualitas, 
hingga digitalisasi ICONNET.

“Ini adalah satu komitmen layanan harus kami jaga dan 
kami bangun sejak awal, mulai dari planning, pemilihan 
cluster, perencanaan serpo, dan aspek lainnya. Semua 
ini harus diintegrasikan supaya terbentuk satu komitmen 
kualitas yang harus kami jaga sehingga kami bisa 
melakukan lompatan besar dan mencapai pertumbuhan 
pendapatan sampai 150%,” ujar Ari optimis.

Kemudian, segmen bisnis keempat adalah Segmen 
Electricity Related Business. Pertumbuhan bisnis ini 
didorong pula oleh tren lifestyle yang berkembang. 
Di antaranya, tren green energy yang juga menjadi 
program transisi energi di PLN Group. 

Saat ini, PLN Icon Plus tengah mengembangkan PV 
Rooftop dan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle 
– ev). Keduanya memiliki peluang bisnis yang potensial. 
Meskipun permintaan pasar belum terlalu tampak dan 
belum memiki model bisnis, hasil riset menunjukkan 
adanya potensi pertumbuhan dari pasar ev. 

“Kami harus bergerak cepat, meraih potensi pasar, 
untuk bisa memimpin sektor bisnis ev, meskipun belum 
memiliki pakem bisnis. Justru, di sinilah kita bisa bebas 
berinovasi untuk menciptakan model bisnis,” ujar Ari.

“Jika diibaratkan, pergi ke toko buku untuk mencari 
buku panduan ‘Sukses Berbisnis EV’, maka tidak akan 
ketemu. Justru, kami lah yang menyusun buku tersebut. 
Ini adalah kesempatan untuk menciptakan inovasi. 
Dengan inovasi, kami maju, dan meraih market-nya,” 
ungkap Ari. 

Selain menyediakan green solutions, pada segmen 
bisnis ini, PLN Icon Plus juga sudah mengembangkan 
solusi-solusi digital yang menjadi portofolio bisnis baru 
lainnya. Di antaranya, marketplace, financial services, 
electrifying lifestyle, electrifying agriculture, dan smart 
village/city/building. 

Krusial
Transformasi pada 4 segmen bisnis tentunya 
membutuhkan strategi jitu agar perusahaan 
dapat bertumbuh secara eksponensial. 
Karenanya, tahun 2023 akan menjadi tahun 
krusial bagi PLN Icon Plus untuk membangun 
pondasi bisnis Subholding Beyond kWh yang 
akan mendorong exponensial growth. 

Ari optimis, PLN Icon Plus bisa meraih 
peluang tersebut dengan nilai keunggulan 
yang dimilikinya. Dalam hal ini, PLN Icon 
Plus memiliki hak pemanfaatan RoW yang 
merupakan aset strategis PLN, berupa tiang-
tiang PLN. 

Keunggulan berikutnya adalah database 
pelanggan PLN yang bisa dioptimalkan untuk 
pengembangan electricity related business, 
seperti untuk pengelolaan PLN Mobile. 
Melalui PLN Mobile, PLN Icon Plus dapat 
menciptakan bisnis-bisnis baru dari transaksi 
yang berjalan di platform tersebut. 

Dengan seluruh peluang bisnis dan 
strategi bisnis Beyond kWh yang telah 
diimplementasikan, PLN Icon Plus sebagai 
Subholding Beyond kWh digadang menjadi 
future revenue generator bagi PLN. Ke 
depan, transformasi beyond kWh akan 
turut berkontribusi terhadap perwujudan 
digitalisasi di Indonesia. (*)
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iKALEIDOSKOP

JANUARI1

(15/1) GEREBEK ICONNET digelar sebagai strategi pemasaran 
layanan internet ICONNET, Ciputat – Tangerang Selatan.

(31/1) Puncak “Gelegar Cuan PLN Mobile” sebagai bentuk 
apresiasi kepada pelanggan dan pengguna setia PLN Mobile.

(18/1) Kerja sama ICON+ – Diskominfo Jawa Barat memasuki 
tahun ke-4 dalam rangka pelaksanaan kegiatan jaringan intra 
pemda tahun 2022.

(26/1) Sinergi ICON+ dan Sacomtel LDA, solusi layanan ICT 
ICON+ menjangkau hingga ke Timor Leste.

FEBRUARI2

(15/2) ICON+ mendukung proses bisnis PLN Group menuju industri 4.0 dalam asesmen INDI 4.0.

(26/1) Langkah awal ICON+ memasuki gerbang industri 
hospitality.

(15/2) ICON+ dan Taman Safari Indonesia (TSI) Bogor ciptakan 
pengalaman baru berwisata.
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MARET3

(10/3) ICON+ kenalkan aplikasi e-office “Kendali” kepada 
Diskominfo se-Jawa Timur. 

(31/3) Sinergi ICON+ – PLN Tarakan dalam penyediaan 
layanan ICT dan lampaui target fiber rollout. 

(25/3) ICON+ raih penghargaan dalam ajang The 7th Public 
Relations Indonesia Awards (PRIA) 2022 dan Indonesia 
Inhouse Magazine Awards (inMA) 2022.

(29/3) Layanan Solusi Korporat ICON+ dikenalkan dalam 
gelaran Digitalisasi Nusantara Expo dan Summit, Surakarta – 
Jawa Tengah. 

APRIL4

(8/4) Turut mendukung terwujudnya Bali Smart Island, ICON+ 
berpartisipasi dalam Bali Digital Festival 2022, Sanur – Bali. 

(11/4) ICON+ beri kesempatan mahasiswa IBK Nitro untuk 
terjun di industri ICT secara riil yang diawali penandatangan 
MoU di Makassar.

(21/4) ICON+ kembangkan inovasi sebagai solusi manajemen kelistrikan, Energy Management System (EMS).
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MEI5

JUNI6

(22/6) ICON+ SBU Regional Jateng selenggarakan 
Government Forum sebagai dukungan terhadap transformasi 
digital pemerintahan, Surakarta. 

(17/5) Melalui program Internet Desa, ICON+ hadirkan layanan internet di Pantai Wediombo Gunung Kidul, Yogyakarta.

(17/5) ICON+ turut menyukseskan gelaran internasional G20 DEWG II di Yogyakarta. 

(2/6) Kunjungan jajaran Direksi ICON+ ke Titik Nol IKN, 
Kalimantan Timur sebagai wujud kesiapan ICON+ dukung 
pengembangan sistem smart electricity.

(10/6) ICON+ raih penghargaan Indonesia CSR & TJSL Award 
(ICA) 2022 untuk kategori Sektor Industri Telekomunikasi. 

(14/6) ICON+ siap mendukung digitalisasi layanan untuk 
keandalan sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali.
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(14/7) Kehadiran ICONNET menjadi solusi blankspot dan 
membuka akses internet bagi masyarakat Kelurahan Pabean, 
Cilegon. 

(28/7) ICON+ bersinergi dengan Labschool Cirendeu dalam 
pengembangan sistem ICT untuk mewujudkan institusi 
pendidikan bertaraf internasional. 

(20/7) ICON+ turut berpartisipasi dalam perhelatan akbar 
tingkat nasional, Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2022 di JCC, 
Senayan. 

(25/7) CC PLN 123 raih 5 Gold Award dalam perhelatan 
Contact Center World Asia Pacific 2022, Denpasar – Bali. 

(9/8) Direksi dan Komisaris berikan apresiasi kepada SBU 
Regionial Jawa Timur atas capaian penjualan ICONNET yang 
telah menjangkau 89% wilayah Jawa Timur. 

 (16/8) ICON+ buka akses internet bagi masyarakat Berambai, 
Kalimantan Timur.

(24/8) PLN Group siap menyongsong era industri 4.0 yang ditandai raihan skor tertinggi dalam asesmen INDI 4.0 Kementerian 
Perindustrian. 

JULI7

AGUSTUS8
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SEPTEMBER9

(6/9) ICON+ raih 3 katergori penghargaan tertinggi dalam 
ajang TOP GRC Awards 2022, Jakarta.

(10/9) Sebagai strategi penetrasi layanan ICONNET, ICON+ 
luncurkan program undian ICONNET SEHATI (Senang Hati ke 
Tanah Suci), Jakarta. 

(21/9) Titik awal transformasi ICON+ menjadi subholding PLN 
Icon Plus yang akan membangun lini bisnis Beyond kWh.

(21/9) CC PLN 123 dan CC ICONNET raih penghargaan The 
Best Contact Center Indonesia 2022

(26/9) Sinergi ICON+ dan berbagai start-up dengan Ayoconnect dan Bank Mandiri pada event BUMN Start-up Day.

OKTOBER10

(3/10) Tasyakuran HUT PLN Icon Plus simbol semangat baru 
dan harapan baru. 

(18/10) PLN Icon Plus turut menyukseskan LIKE PLN & ICT-PEP 
2022 dalam rangka peringatan Hari  Listrik Nasional. 
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(28/10) PLN Icon Plus bersinergi dengan BTN dan Perumnas 
hadirkan hunian ber-ICONNET untuk kaum milenial. 

(27/10) PLN Icon Plus raih penghargaan PLN Risk Award 2022 
di Hari Listrik Nasional (HLN) ke-77.

(19/10) PLN Icon Plus raih anugerah Indonesia Digital 
Innovation & Achievement Awards (IDIA) 2022.

NOVEMBER11

(8/11) PLN Icon Plus undi 25 pemenang ICONNET SEHATI Tahap 
I di Jakarta. 

(22/11) PLN Group berpartisipasi aktif dalam gelaran Indonesia 
Digital Conference (IDC) 2022.

(22/11) Sinergi PLN Icon Plus – Bank Mandiri ciptakan value 
bisnis dan kemudahan layanan pelanggan.

(18/11) Puncak perayaan HUT ke-22 PLN Icon Plus nyalakan 
semangat transformasi. 

(10/11) Turut menyukseskan gelaran KTT G20, PLN Icon Plus 
ikut Apel Siaga Pengamanan Pasokan Ketenagalistrikan PLN 
Group, Nusa Dua – Bali.
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Ada tiga hal yang diyakini Direktur Utama 
PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi 
akan mendorong kesuksesan transformasi. 

Ketiganya adalah Transparansi, Akuntabilitas, dan 
Efisiensi. Namun, dalam mencapai keberhasilan 
transformasi, Ari menegaskan pentingnya bagi 
setiap ICONers untuk membangun mindset 
solutif, inovatif, dan kolaboratif. 

Dalam arahannya, Ari mengatakan, mindset 
solusi diperlukan untuk menangkap potensi 
pasar guna menciptakan dan memberi solusi 
layanan sehingga dapat mempertahankan, 
bahkan menambah pelanggan. Dengan mindset 
inovasi, ICONers dapat mengembangkan 
peluang bisnis baru di bidang green electricity.

Kolaborasi 
untuk Percepatan 

Transformasi Subholding

“Untuk memenangkan kompetisi, maka yang 
kita perlukan adalah kolaborasi. Entah berapa 
purnama yang kita butuhkan jika kita berjalan 
sendiri. Kita berhadapan dengan kecepatan, 
maka kita harus berkolaborasi,” pesan Ari kepada 
ICONers dalam kegiatan Sharing Seru Bareng SBU 
(SERBU) beberapa waktu lalu. 

Pentingnya Kolaborasi
Kolaborasi memang penting dalam sebuah 
bisnis. Bahkan, dengan kompetitor sekalipun, 
perlu dibangun kolaborasi untuk memecahkan 
permasalahan dan mereduksi potensi risiko. 
Kolaborasi memungkinkan terjadinya pertukaran 
ide dan kerja sama sehingga upaya pencapaian 
tujuan lebih efektif. 

Seiring transformasi, telah terjadi perubahan di tubuh perusahaan. Salah satu 
aspek yang didorong untuk berubah adalah pola pikir (mindset) yang, nantinya 
akan membentuk budaya kerja baru. Adalah kolaboratif, satu dari tiga mindset 
yang harus dimiliki ICONers dalam menyongsong transformasi PLN Icon Plus 

menjadi Subholding Beyond kWh.
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“Untuk memenangkan kompetisi, maka yang kita perlukan adalah 
kolaborasi. Entah berapa purnama yang kita butuhkan jika kita 
berjalan sendiri. Kita berhadapan dengan kecepatan, maka kita 
harus berkolaborasi,”

Ari Rahmat Indra Cahyadi
Direktur Utama PLN Icon Plus

Menjadi Kolaboratif
Dengan sederet alasan di atas, tentunya akan 
semakin menguatkan arti pentingnya kolaborasi. 
Oleh karena itu, ICONers harus membangun 
mindset kolaboratif sekaligus meningkatkan 
keterampilan diri dalam berkolaborasi. 

Untuk meningkatkan keterampilan kolaboratifnya, 
ICONers bisa menerapkan beberapa cara berikut. 
l Menjadi Pendengar yang Aktif
 Dengan menjadi pendengar aktif, kita bisa lebih 

mengenal, memahami, dan meningkatkan 
komunikasi dengan rekan sehingga kolaborasi 
terjalin harmonis. 

 
l Melatih Keterampilan Komunikasi
 Komunikasikan setiap hal penting dan jangan 

pernah abaikan informasi yang diperlukan 
untuk melaksanakan tugas. Hindari berasumsi 
dengan menjaga komunikasi tetap terbuka di 
antara rekan. 

l Mengembangkan Kecerdasan Emosional
 Kecerdasan emosional memberi kemampuan 

untuk mengidentifikasi emosi diri sendiri dan 
memahami emosi orang lain. Selain itu, juga 
akan memberi kita kemampuan berempati, 
tidak mudah tersinggung, memberi energi 
positif, serta dapat memberikan motivasi. 

l Mencari Perspektif yang Berbeda
 Dengan mengetahui pengalaman, wawasan, 

dan keterampilan dari orang lain yang tidak 
kita miliki, akan memberikan insight baru dan 
berbeda yang bisa bermanfaat untuk kita dan 
tim. 

l Mengenali Orang Lain
 Kenali peran orang lain dalam keberhasilan 

tim dan jangan ragu untuk memberikan pujian 
kepada rekan atas pekerjaan yang mereka 
selesaikan dengan baik. 

l Melaksanakan Tugas Penuh Tanggung Jawab
 Lakukan bagian tugas kita dalam tim dengan 

baik dan tepat waktu serta jangan ragu 
untuk menawarkan bantuan kepada rekan 
yang kesulitan atau sedang membutuhkan 
bimbingan.(*)

Ada beberapa alasan untuk melakukan kolaborasi 
bisnis dengan pihak lain. Pertama, tidak semua hal 
bisa dilakukan sendiri. Pemikiran untuk melakukan 
sendiri semua hal justru akan menyulitkan. Terlebih, 
di saat bisnis berkembang, inilah titik di mana 
kolaborasi dengan pihak lain sangat dibutuhkan. 

Kedua, membangun jaringan. Setiap kali kita 
menjangkau relasi baru, di situlah kita telah 
memperluas jaringan. Jaringan yang luas akan 
sangat membantu dalam memahami bidang-
bidang bisnis lain yang akan menjadi referensi 
dalam pengambilan keputusan dan kegiatan bisnis 
sehari-hari. 

Ketiga, menginspirasi dan memberi pelajaran. 
Inilah salah satu manfaat terbesar dari kolaborasi, 
yaitu mendapat inspirasi dan media belajar terbaik. 
Inspirasi tak cukup hanya didapat dari buku 
ataupun media lainnya. 

Namun, juga diperlukan komunikasi dan sharing 
dengan pihak lain yang memiliki perspektif 
berbeda sehingga dapat memacu kreativitas kita. 
Dengan begitu, kita dapat memberi sentuhan 
warna ataupun wajah baru pada bisnis. 

Dari kreativitas, akan tumbuh inovasi-inovasi baru. 
Inilah alasan keempat akan pentingnya kolaborasi. 
Hadirnya inovasi baru akan memberi peluang 
bisnis yang lebih besar serta arah bisnis baru untuk 
masa depan. 

Kelima, memberi perubahan positif. Tak dipungkiri, 
jika kolaborasi menghadirkan hal-hal baru yang 
mungkin menimbulkan ketidaknyamanan. 
Lantaran, memaksa kita untuk mengubah pola 
yang selama ini sudah nyaman kita lakukan. 

Namun, kolaborasi diharapkan dapat membawa 
perubahan positif terhadap bisnis. Di antaranya, 
proses kerja yang lebih efisien, efektif, hemat 
biaya; meningkatkan produktivitas; serta 
meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Terakhir, alasan keenam, kolaborasi adalah 
pemecah masalah. Masalah lebih mudah 
diselesaikan jika dihadapi bersama. Dengan 
kolaborasi, bisa dicapai solusi yang akan 
mendorong kemajuan dan pertumbuhan bisnis. 
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Serba-Serbi 
Maskot Resmi 
Piala Dunia 
5 Tahun Terakhir

P
iala Dunia FIFA (FIFA World Cup) menjadi 
event internasional paling dinantikan para 
gila bola di seluruh penjuru dunia. Sejak 
pertama kali digelar pada 1930, Piala Dunia 

selalu menghadirkan hal-hal menarik baik di 
dalam maupun luar lapangan.

Salah satu yang identik dengan gelaran empat 
tahunan tersebut adalah maskot. Pertama kali 
dihadirkan pada Piala Dunia 1966 di Inggris, maskot 
difungsikan sebagai media promosi. Nah, dalam 
perjalanannya, maskot Piala Dunia punya bentuk 
yang khas dan unik. Umumnya merepresentasikan 
negara penyelenggara.

Dalam artikel ini, kami sajikan serba-serbi filosofi 
maskot Piala Dunia dari tahun ke tahun. Yuk, 
simak!

Goleo VI and Pille 
(Piala Dunia 2006, Jerman) 

Nama Goleo berasal dari kata “goal” yang 
digabungkan dengan “leo” yang artinya singa. 
Sedangkan angka romawi VI mewakili tahun 
pelaksanaan Piala Dunia di Jerman tahun 2006. 
Sementara, Pille merupakan istilah sepak bola 
dalam bahasa sehari-hari di Jerman. 

Zakumi
 (Piala Dunia 2010, Afrika Selatan)

Maskot Zakumi mengambil bentuk macan tutul, 
fauna yang paling umum ditemukan di selatan 

benua Afrika. Warna hijau dan emas menunjukkan 
identitas warna timnas tuan rumah. Nama Zakumi 

merupakan gabungan dari kode negara Afrika 
Selatan “ZA” dengan kata “kumi” yang artinya 

angka sepuluh. 
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La’eeb 
(Qatar 2022)

Maskot La’eeb berwujud seperti penutup kepala 
orang Timur Tengah yang memiliki arti pemain 
dengan skill yang mumpuni. Selain itu, La’eeb 
digambarkan sebagai karakter yang mengenalkan 
semangat bermain, menyebarkan kegembiraan, 
dan kepercayaan diri. (*)

Fuleco 
(Piala Dunia 2014, Brasil)

Maskot Fuleco itu berupa karakter hewan 
armadillo three-banded, hewan endemik 
Brasil yang terancam punah akibat kerusakan 
lingkungan. Fuleco sendiri berasal dari perpaduan 
kata “futebol” (sepak bola) dan “ekologia” 
(ekologi/lingkungan). Melalui Fuleco, Brasil ingin 
menyampaikan pesan mengenai lingkungan lewat 
event Piala Dunia.

Zabivaka 
(Piala Dunia 2018, Rusia)

Zabivaka digambarkan sebagai serigala energik, 
sporty yang menggilai sepak bola. Nama Zabivaka 

diambil dari bahasa Rusia yang artinya “pencetak 
gol”. Maskot Zabivaka diciptakan oleh Yekaterina 
Bocharova, mahasiswi desain grafis Tomsk State 

University yang terinspirasi dari film kartun 
produksi Disney.
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PLN Icon Plus dan Ayo Dongeng Indonesia 
Ceriakan Cianjur

Untuk meredakan trauma anak-anak penyintas gempa Cianjur, PLN Icon Plus 
berkolaborasi dengan Ayo Dongeng Indonesia gelar kegiatan “Ayo Ceriakan Cianjur”, 
pada 22 Desember 2022. Tak kurang dari 200 anak berkumpul di SDN Selahuni, Kp. 

Wargaluyu, Nagrak, Cianjur, terlihat antusias mendengarkan dongeng yang dituturkan Mas 
Ilham dari Ayo Dongeng Indonesia. 

Selain mendongeng, 
PLN Icon Plus bersama 
Ayo Dongeng 
Indonesia juga 
mengajak anak-anak 
bermain, bernyanyi, 
dan menari bersama 
serta memberikan 
bingkisan untuk 
seluruh anak yang 
hadir. Dengan 
kegiatan ini, PLN 
Icon Plus berharap 
dapat meringankan 
kesedihan dan trauma 
anak-anak korban 
gempa sehingga 
dapat mengembalikan 
keceriaan mereka 
seperti saat sebelum terjadi gempa. (*)

EV Track Day 2022: 
Kesiapan Ekosistem 
EV PLN

Untuk pertama kalinya, PLN 
menggelar EV Track Day 2022 di 
Edutown Arena BSD, Tangerang, 

pada 17 Desember 2022. Melalui 
serangkaian kegiatan, mulai dari 
exhibitions, freestyle, test drive & ride, 
talk show, PLN memberikan informasi 
dan edukasi seputar kendaraan 
listrik kepada masyarakat untuk 
meningkatkan awareness dan minat 
masyarakat terhadap kendaraan 
listrik.

Event EV Track Day juga merupakan 
wujud kesiapan PLN dalam mewujudkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. PLN Icon Plus 
sebagai bagian dari PLN Group turut mendukung pembangunan ekosistem kendaraan listrik secara end 
to end. Salah satunya lewat platform PLN Mobile. (*)
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Kolaborasi PLN Group – REI DIY, 
Pelopori Bundling Layanan Listrik dan Internet Perumahan

PLN Icon Plus bersama PLN Unit Induk 
Distribusi Jawa Tengah dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY) bekerja sama 
dengan Real Estate Indonesia (REI) DPD 
DIY dalam menghadirkan bundling 
layanan kelistrikan, layanan internet, 
dan solusi IT. Bundling layanan tersebut 
akan tersedia di perumahan yang 
dibangun oleh REI DIY. 

Kolaborasi dikukuhkan dengan 
penandatanganan MoU ketiga pihak 
yang dilaksanakan saat Rapat Kerja 
Daerah (Rakerda) DPD REI DIY 2022 
di Hotel Royal Ambarukmo pada 19 
Desember 2022. Penandatanganan 
MoU dilakukan oleh Direktur Utama PLN 

Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi; GM PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta, AB Wahyu Jatmiko; dan Ketua DPD REI DIY, Ilham Muhammad Nur.  (*)

TOP Digital Awards 2022 
Wujud Kesuksesan Digitalisasi PLN Icon Plus

Kontribusi PLN 
Icon Plus sebagai 
penyokong 

digitalisasi di PLN dinilai 
berhasil meningkatkan 
implementasi dan 
pemanfaatan solusi 
digital bagi sektor 
ketenagalistrikan. 
Keberhasilan ini 
dibuktikan dengan raihan 
PLN Icon Plus dalam ajang 
TOP Digital Awards 2022 
yang dihelat Majalah It 
Works di Hotel Raffless, 
Jakarta pada 15 Desember 
2022. 

Dalam perhelatan 
bertema “The Strategic 
Impact of Digital Transformation in Business & Government” ini, PLN Icon Plus mendapat 
anugerah sebagai “TOP Digital Implementation 2022 #Stars 4”. PLN Icon Plus dinilai telah 
sangat baik dalam mengelola tata kelola TIK, implementasi teknologi digital, serta memiliki 
kesiapan infrastruktur yang memadai untuk kebutuhan saat ini. Pada kesempatan yang sama, 
Direktur Utama PLN Icon Plus Ari Rahmat Indra Cahyadi menerima penghargaan sebagai  
“TOP Leader on Digital Implementation 2022”. (*)
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Seiring berkembangnya tren digitalisasi di 
Indonesia permintaan terhadap infrastruktur 
digital mengalami peningkatan, salah satunya 

data center. Laporan Mordor Intelligence yang 
dikutip dari Real Estate Asia menyatakan nilai 
bisnis data center di Indonesia pada tahun 2026 
diprediksi mencapai angka 3,07 miliar Dollar AS 
(Rp. 45,9 triliun). Angka tersebut meningkat dua 
kali lipat dari nilai pasar data center pada 2020 
sebesar 1,53 miliar Dollar AS (Rp. 22,9 triliun). 

Indonesia merupakan pasar potensial bagi bisnis 
data center di Asia Tenggara. Apalagi pemerintah 
Indonesia berkomitmen menyumbang 40 persen 
dari ekonomi digital ASEAN pada tahun 2025. 

Lalu, apa saja yang ditawarkan dalam bisnis data 
center di Indonesia? Yuk, simak ulasan singkat 
yang telah kami tulis dari berbagai sumber. 

Hyper-skalabilitas 
Sumber daya teknologi informasi (IT) dapat 
menyesuaikan permintaan dan sistem. Dalam 
penerapannya, data akan terdistribusi ke 
sejumlah server besar yang bekerja cepat dan 
diperluas secara horizontal maupun vertikal untuk 
meningkatkan penyimpanan dan transmisi data. 

Potensi Bisnis 
Data Center di Indonesia

Pusat data kecil
Ini dikaitkan dengan komputasi tepi (edge 
computing) dan aplikasi yang membutuhkan 
latensi minimal. Infrastruktur data yang kecil akan 
mempermudah pemeriksaan cepat pada sebagian 
besar data. 

Pusat data keberlanjutan
Perusahaan dan penyedia pusat data 
mempertimbangkan efisiensi energi, penggunaan 
air, dan produksi limbah. 

Manajemen pusat data jarak jauh
Pusat data bisa beroperasi sepanjang waktu, salah 
satu kemajuan yang direncanakan di tahun 2023 
adalah pengelolaan pusat data jarak jauh yang 
memberikan pelanggan bisa mengendalikan atas 
parameter dan wawasan pengoperasian. 

Otomatisasi 
Di tahun 2023, otomatisasi dan kecerdasan buatan 
di pusat data diyakini menjadi kenyataan. Saat 
konsumsi data meningkat, pusat data tumbuh lebih 
cepat daripada yang dikelola oleh sumber daya 
manusia. (*)
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Setiap negara punya banyak festival unik dan menarik yang bisa menjadi daya tarik wisatawan. 
Festival yang berlangsung umumnya mengambil tema tematik atau lahir dari tradisi masyarakat 
setempat yang sudah berlangsung ratusan tahun.

 
Nah, dalam iExplore kali ini, kami sajikan festival unik dari lima negara di dunia yang sayang Anda 
lewatkan jika berkesempatan mengunjungi negara tersebut. Apa saja? Yuk, simak!

5 Festival Unik di Dunia, 
Salah Satunya di Indonesia

1. Holi, India
 Festival Holi diadakan untuk menyambut musim semi sebagai bentuk rasa 

syukur dan pengharapan warga India agar panen melimpah. Festival dimulai 
dengan menyalakan api unggun holika, masyarakat akan berkumpul untuk 
bernyanyi dan menari bersama sembari melempar tepung berwarna ke arah 
orang lain. 

5. Dia De Los Muertos, Mexico 
 Dia De Los Muertos berlangsung selama dua hari untuk mengenang orang yang 

sudah meninggal. Festival ini dipercaya sebagai salah satu cara memperingati 
kedatangan dan kepergian roh. Selama festival berlangsug, penjuru kota akan 
dihiasi dengan berbagai macam warna. Semakin unik dengan penampilan para 
penduduk menggunakan pakaian a’la Hallowen berkeliling kota. 

2. Yee Peng, Thailand
 Thailand selain dikenal memiliki sejumlah destinasi wisata alam yang 

menakjubkan, Negeri Gajah Putih juga dikenal dengan sejumlah festival 
tahunan yang menarik, salah satunya Yee Peng. Festival ini identik dengan 
prosesi pelepasan lentera ke udara di sepanjang malam. 

 Saat itulah orang-orang memanjatkan doa serta harapan. Dipercaya lentera 
yang terbang ke udara dapat melepas kesialan, serta menghilangkan penyakit. 

3. Pesta Kesenian Bali, Indonesia
 Indonesia sudah terkenal ke seantero dunia dengan keanekaragaman festival 

budaya. Salah satu festival yang menarik perhatian wisatawan domestik maupun 
internasional adalah pesta kesenian Bali. 

 Dalam festival kesenian yang diadakan setiap tahun, pengunjung dapat 
menyaksikan pementasan seni tari khas Bali dengan pakaian adat. Selain tarian, 
wisatawan juga bisa melihat berbagai seni lukis karya seniman Pulau Dewata. 

4. White Nights Festival, Rusia
 Festival ini biasanya berlangsung di musim dingin mulai dari Oktober sampai 

Maret. Di malam musim dingin, warga Rusia akan memasang lampu LED 
warna-warni di sepanjang terowongan, jalanan utama, serta pinggiran sungai. 

 Perpaduan pendaran cahaya warna-warni di tambah tumpukan salju putih 
menjadikan White Nights Festival sebagai salah satu daya Tarik wisatawan. 
Mereka yang menikmati festival ini mulai dari orang tua, anak-anak dan dewasa. 
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