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EDISI VI/2022

Meski masih terbilang baru, kehadiran ICONNET sebagai brand 
internet fixed broadband cukup mengejutkan berbagai pihak. 
Lantaran, ICONNET terus menunjukkan tren peningkatan yang 

signifikan. Bahkan, dalam waktu kurang dari dua tahun sejak pertama 
kali diperkenalkan pada 31 Mei 2021, jumlah pelanggan ICONNET hampir 
tembus 400 ribu. 

Ketepatan ICON+ merumuskan strategi dan kejelian dalam meraih 
potensi yang ada, membuat ICON+ mantap melangkah di pasar retail. 
Melalui layanan ICONNET, ICON+ menjangkau masyarakat dari daerah 
pinggiran (suburban). 

Bukan semata menghadirkan layanan internet, melainkan juga turut 
mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penetrasi internet 
fixed broadband di Tanah Air. Hingga akhirnya, terwujud konektivitas 
telekomunikasi dan informasi di seluruh wilayah Indonesia. 

Dengan semangat menuju 1 juta pelanggan, ICON+ akan berfokus pada perbaikan berkelanjutan guna 
peningkatan kualitas layanan untuk kepuasan pelanggan. Karena 1 juta pelanggan bukanlah sekadar capaian 
angka, melainkan sebuah indikator keberhasilan layanan ICONNET kepada pelanggannya.

Selamat membaca!

Tetty Indrawati
Corporate Secretary

Kepuasan Pelanggan

DAFTAR ISI & EDITORIAL
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Menjangkau dan Terjangkau 
Menuju 1 Juta Pelanggan

Sejak diperkenalkan sebagai brand baru internet fixed broadband pada 31 Mei 
2021, layanan ICONNET semakin luas menjangkau masyarakat. ICONNET menjadi 
solusi atas peningkatan kebutuhan masyarakat akan layanan internet yang tidak 
hanya andal dan berkualitas. Namun, juga memberi kemudahan dan terjangkau 
masyarakat.

Kebutuhan untuk terhubung melalui koneksi 
internet untuk bekerja, sekolah, hiburan dan 
produktivitas lain semakin tinggi sebagai 

dampak dari perkembangan teknologi informasi 
dan pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19 
melanda dunia, manusia mulai terbiasa dengan 
digitalisasi.  

Namun, digitalisasi bukan hanya sebatas pada 
tersedianya layanan internet. Lebih jauh, masyarakat 
membutuhkan kualitas internet andal, harga 
terjangkau, serta mampu menjangkau hingga ke 
seluruh wilayah Indonesia. 

Semangat inilah yang mendorong ICON+ 
meluncurkan layanan ICONNET. Di sisi lain, 
semangat ini juga merupakan sebuah inisiatif 
untuk mendukung upaya pemerintah dalam rangka 
meningkatkan penetrasi internet broadband 
nasional. 

Kehadiran ICONNET mampu mendorong penetrasi 
internet broadband di Indonesia yang sebelumnya 
bergerak relatif lambat. Berdasarkan data World 
Bank pada 2021, penetrasi pasar jaringan internet 
berbasis pita lebar tetap di Indonesia baru mencapai 
4%. 

gas
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Tantangan geografis menjadi salah satu penyebab 
tidak meratanya distribusi layanan internet fixed 
broadband. Dengan wilayah Indonesia yang terdiri 
dari 17 ribu pulau, tersebar dari Sabang sampai 
Merauke – dari Miangas hingga Rote, sangatlah tidak 
mudah menggelar jaringan internet fixed broadband. 
Kondisi ini tentunya berdampak pada tingginya biaya 
investasi. 

Dengan mengantongi hak eksklusif atas 
pemanfaatan aset strategis (Right of Ways – RoW) 
PT PLN (Persero)—dalam hal ini tiang listrik, ICON+ 
memiliki potensi besar untuk memperluas coverage 
area ICONNET dan membuka akses layanan ICONNET 
hingga pelosok negeri. 

“Di mana ada tiang listrik, di sana ada ICONNET” 
pun menjadi spirit ICON+ untuk merajut konektivitas 
telekomunikasi dan informasi di seluruh penjuru 
Tanah Air. Tidak hanya mengakselerasi penetrasi 
ICONNET, peran ICON+ sebagai pengelola RoW juga 
dapat mendorong peningkatan penetrasi internet 
fixed broadband secara nasional. 

“ICONNET merupakan inisiatif PLN atas arahan 
Kementerian BUMN yang tujuan besarnya adalah 
meningkatkan penetrasi broadband nasional. Artinya, 
semakin banyak rumah di Indonesia terkoneksi 
dengan internet berkecepatan tinggi dan berbasis 
fiber optic,” jelas VP Retail Solution ICON+, Wuri 
Yulianto. 

Strategi
Dalam proses mencapai 1 juta pelanggan, ICON+ 
berpacu dengan waktu dalam pengembangan 
homepassed. “Istilahnya, kalau kita ingin memanen 
jumlah padinya, sawahnya harus jadi lebih dulu,” jelas 
Wuri. 

“ICONNET merupakan inisiatif PLN 
atas arahan Kementerian BUMN 

yang tujuan besarnya adalah 
meningkatkan penetrasi broadband 
nasional. Artinya, semakin banyak 

rumah di Indonesia terkoneksi 
dengan internet berkecepatan tinggi 

dan berbasis fiber optic,”

Wuri Yulianto
VP Retail Solution ICON+
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Namun, Wuri tetap optimis bahwa ICONNET akan 
tumbuh pesat. Terbukti, dalam kurun waktu 
kurang dari dua tahun, jumlah pelanggan layanan 
internet yang dulunya bernama Stroomnet ini 
menunjukkan tren peningkatan signifikan. Saat ini, 
jumlah pelanggan ICONNET tercatat sudah hampir 
menyentuh angka 400 ribu. 

“Ini menjadi penyemangat kami untuk bisa mencapai 
target yang ditetapkan. Dengan angka yang sudah 
tembus 400 ribu, kami pun optimis untuk menuju 
tiga besar dalam industri internet fixed broadband,” 
tegas Wuri.

Capaian tersebut, tentunya tak terlepas dari nilai 
tambah yang ditawarkan ICONNET kepada pelanggan 
melalui kepastian jaringan internet yang andal 
(reliable), terjangkau (affordable), dan tanpa batas 
(unlimited).

Disamping itu, langkah strategis yang diambil juga 
sangat berperan dalam pertumbuhan layanan 
ICONNET. Penetapan daerah suburban atau wilayah 
pinggiran kota sebagai prioritas merupakan strategi 
yang sejalan dengan program peningkatan penetrasi 
broadband nasional. 

Berdasarkan hasil microclustering, daerah suburban 
masih relatif hijau dan memiliki potensi tingkat 
pengembalian yang lebih baik. “Jika ICONNET fokus 
di area urban yang sebagian besar sudah terdapat 
pemain lain di sana, lalu menggelar jaringan di sana, 
maka sebenarnya jumlah rumah yang terkoneksi 
fiber di seluruh Indonesia tidak bertambah. Dengan 
kata lain, tidak ada nilai tambah bagi negara,” papar 
Wuri. 

“Maka, ICONNET memfokuskan pada daerah-daerah 
yang memang masih hijau, dan potensi pasarnya 
tinggi. Hal ini bukan hanya meningkatkan utilisasi 
infrastruktur (Take Up Rate) dan menjanjikan 
tingkat pengembalian investasi yang baik. Namun, 
juga memberikan nilai tambah bagi negara melalui 
pertumbuhan jumlah rumah yang terkoneksi internet 
broadband di seluruh Indonesia,” lanjut Wuri. 

Prioritas pengembangan ICONNET juga difokuskan 
pada area yang sudah terdapat infrastruktur 
backbone milik ICON. Dengan jaringan backbone yang 
sudah sangat luas, mulai dari Sumatra, Jawa, sampai 
Bali, akan mempercepat pengembangan jaringan 
ICONNET, menjamin keandalan kualitas jaringannya, 
sekaligus memaksimalkan profitabilitas ICONNET. 

Strategi capai target berikutnya adalah dengan 
meningkatkan kapasitas ICONNET, baik jaringan 
maupun infrastruktur. Di antaranya meningkatkan 
kapasitas homepassed menuju lebih dari 2 juta 
di seluruh Indonesia pada titik-titik cluster yang 
potensial. 

“Jadi, yang harus kami capai adalah 
1 juta yang puas. Bukan 1 juta 

yang berlangganan, tapi 2 bulan 
kemudian pull out. Maka, yang 

kami utamakan adalah kepuasan 
pelanggan. Semangat kami adalah 

semangat untuk memperbaiki 
layanan secara terus-menerus 

untuk kepuasan pelanggan,”

Wuri Yulianto
VP Retail Solution ICON+

5

EDISI VII/2022

iFOCUS



Seiring dengan titik-titik cluster yang menjadi 
sasaran pembangunan coverage, dijalankan 
strategi peningkatan brand awareness masyarakat 
terhadap ICONNET. Di antaranya, dengan 
membangun opini positif melalui influencer 
ataupun tokoh daerah yang digandeng sebagai 
brand advocate. 

Lalu, bersinergi dengan PLN untuk memanfaatkan 
ruang lingkup, baik pada aset-aset strategis maupun 
program PLN. Misalnya saja, sosialisasi ICONNET 
melalui berbagai event yang diselenggarakan PLN.  

Keseimbangan
Perkuatan internal juga menjadi aspek penting dalam 
pencapaian target. Mulai dari organisasi di kantor 
pusat sebagai regulator, tim support, hingga tim 
Strategic Business Unit (SBU), contact center, dan 
Network Operating Center (NOC) yang merupakan 
ujung tombak layanan ICONNET. 

Dari sisi aftersales service, ICON+ akan 
memperkuatnya dengan penambahan contact center 
ICONNET di Semarang. Kemudian, secara sistem, 
ICON+  tengah mengembangkan sebuah sistem 
terintegrasi, yaitu aplikasi iCRM+.

Sistem yang ditargetkan go live pada Oktober 2022 
ini mengintegrasikan aspek pemasaran, aktivasi, 
gangguan, dan billing. Sistem ini diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas layanan yang berujung pada 
kepuasan pelanggan. 

“Sebagai pemain—yang terbilang masih baru, kami 
masih dalam proses menata infrastruktur dan 
kapabilitas internal untuk meningkatkan kualitas 
layanan dan kepuasan pelanggan. Salah satu 

wujudnya dengan implementasi iCRM+ yang menjadi 
sebuah lompatan yang sangat berharga,” ucap Wuri.

Aktualisasi dari setiap strategi yang dirumuskan 
diharapkan dapat memacu pertumbuhan ICONNET 
hingga menuju 1 juta pelanggan. Wuri menegaskan, 
pencapaian 1 juta pelanggan bukanlah capaian 
angka semata. Melainkan, satu juta pelanggan 
yang mendapatkan kepuasan atas layanan internet 
ICONNET. 

“Jadi, yang harus kami capai adalah 1 juta yang 
puas. Bukan 1 juta yang berlangganan, tapi 2 bulan 
kemudian pull out. Maka, yang kami utamakan 
adalah kepuasan pelanggan. Semangat kami adalah 
semangat untuk memperbaiki layanan secara terus-
menerus untuk kepuasan pelanggan,” tegas Wuri. 

ICON+ fokus pada proses perbaikan di berbagai 
aspek sehingga dapat tercapai kepuasan. Tidak 
hanya pelanggan, melainkan juga pemegang saham 
yang memiliki aspirasi tinggi terhadap ICONNET 
maupun stakeholders. 

“Kehadiran ICONNET cukup mengejutkan berbagai 
pihak, mulai dari kompetitor, vendor, bahkan kami 
sendiri di ICON+ cukup terkejut dengan kemajuan 
ICONNET yang signifikan. Karena itu, perlu fokus pada 
perbaikan yang dilakukan step by step di berbagai 
sisi,” ujar Wuri.

Dengan demikian, dapat terwujud keseimbangan 
yang baik di antara ICON+, regulator, konsumen, 
vendor, hingga kompetitor. Dalam hal ini, setiap pihak 
dapat menjalankan perannya dan saling mendukung 
untuk kemajuan industri ICT nasional hingga 
terealisasinya digitalisasi di Tanah Air. 

SHO
P
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Semangat ICONers  
Hingga Pelosok Negeri
ICON+ terus bergerak untuk mencapai target 1 juta pelanggan ICONNET 
hingga akhir 2022 ini. Di balik upaya dan langkah untuk mencapai target 

tersebut, adalah semangat ICONers untuk mendukung perusahaan dalam 
menghadirkan layanan internet broadband yang andal, menjangkau setiap 

pelosok negeri, dan terjangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Hendy Rubiyanto
Supervisor Retail Marketing & Sales
ICON+ SBU Regional Jawa Timur

Strategi kami untuk menghadirkan ICONNET 
di Jawa Timur, dimulai dengan mempertajam 
tahap presale. Kami pelajari karakteristik setiap 
wilayah dan melakukan pemetaan terhadap 
berbagai aspek. Misalnya, lokasi ketersediaan 
tiang, kerapatan rumah, dan kompetitor. 

Dari situ, kami simpulkan, dengan rentang 
harga Rp100.000 – Rp200.000 ribu, ICONNET 
cocok untuk dipasarkan di daerah suburban 
atau pinggiran kota, seperti Sidoarjo, Gresik, 
dan Mojokerto. Respon masyarakat pun sangat 
bagus dan banyak peminatnya. 

Dengan demand yang sangat bagus ini, tantangan 
kami adalah menjaga keandalan layanan dan 
memastikan tersedia layanan aftersales yang 
memadai. Maka, seiring pertumbuhan pelanggan, 
kami selalu melakukan upgrading, baik dari 
sisi kapasitas maupun perangkat. Harapannya, 
ICONNET bisa hadir di seluruh desa di Jawa Timur 
dan ICON+ menjadi provider nomor satu di Jawa 
Timur, bahkan Indonesia. 
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Girang
Manager Kantor Perwakilan Batam
ICON+ SBU Regional Sumatera Bagian Tengah

Salah satu tantangan kami adalah wilayah 
operasional KP Batam mencakup wilayah 
Provinsi Kepulauan Riau yang kondisi geografis 
didominasi daerah kepulauan. Tantangan 
lainnya adalah, dari target 1 juta pelanggan 
ICONNET, kantor perwakilan ditargetkan capai 
100 ribu pelanggan.

Maka, strateginya adalah membangun kerja 
sama dengan mitra lokal, yaitu masyarakat 
setempat. Mereka bisa menjadi wajah ICON+ 
di sana, memasarkan ICONNET, dan langsung 
memasangnya. Monitoring kami lakukan harian, 
sedangkan pengecekan on site kami lakukan 
sesuai kebutuhan.

Saat ini, sudah ada sekitar 6.000 pelanggan di 
seluruh wilayah KP Batam yang terdiri dari 6 
kabupaten/kota. Dengan strategi pembangunan 
yang kami mulai dari wilayah pinggir, membuat 
kehadiran ICONNET sangat dinantikan 
masyarakat. 

Ahmad Shofiyullah Zain
Supervisor Retail Marketing & Sales
ICON+ SBU Regional Bali & Nusa Tenggara

Strategi ‘makan bubur panas’, kami gunakan dalam 
melakukan penjualan ICONNET di SBU Bali dan 
Nusa Tenggara. Strategi ini kami mulai menyisir 
pembangunan cluster di daerah non kota/ pinggir. 
Ini sangat erat kaitannya dengan brand ICONNET 
yang belum banyak dikenal masyarakat pada saat 
itu. Kami mulai dari daerah pedesaan yang memang 
belum kompetitor. Contohnya, di Desa Kayubihi, 
Kab. Bangli dan banyak area di Kab. Tabanan. 

Lalu, target yang sangat menantang di tahun 
2022 sejumlah 90.000 pelanggan, maka strategi 
sinergi PLN Group untuk merekrut mitra marketer 
individu terbaik, kemudian sinergi dengan 
BUMDEs kami lebih kuatkan lagi. 

Dengan memperbanyak marketer menjadi ‘kaki 
tangan’ maka  branding ICONNET juga akan lebih 
cepat menyebar dan dikenal. Harapannya, dengan 
seluruh langkah yang kami lakukan, Semoga 
ICONNET bisa selalu memuaskan pelanggan dan 
mendapat hati di pelanggan serta menjadi top of 
mind layanan internet yang paling JOSS!

Aditya Wisnu Wardhana
Supervisor Retail Marketing & Sales 
ICON+ SBU Regional Sumatra Bagian Selatan

Pertumbuhan ICONNET di SBU Sumbagsel cukup 
tinggi dan merata antara perkotaan dan pedesaan. 
Tapi, tidak dipungkiri, jika banyak tantangan yang 
harus kami hadapi. Misalnya, kondisi beberapa 
wilayah yang masih ekstrem, seperti hutan, banyak 
satwa liar, dan tingkat keamanan yang masih 
rendah terutama di malam hari. 

Lalu, kondisi jalan banyak yang belum layak sehingga 
memengaruhi mobilisasi sdm dan perangkat 
saat proses pembangunan maupun penanganan 

gangguan. Tingkat 
kerapatan rumah 
yang rendah 
juga membuat 
kami cukup sulit 
menentukan titik 
fat dan harus 
menggunakan kabel 
dropwire yang lebih 
panjang. 

Meskipun begitu, masyarakat terlihat sangat antusias 
ketika layanan ICONNET hadir di desa mereka. 
Antusiasme mereka, wajah bahagia mereka, menjadi 
motivasi buat kami untuk menghadirkan layanan 
internet lebih luas lagi. 
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Wi-Fi Extender ICONNET: Sinyal Kuat, 
Tingkatkan Customer Experience

Banyak faktor yang bisa mempengaruhi kekuatan sinyal wi-fi di dalam rumah. Di 
antaranya, rumah yang luas, bertingkat, dan berdinding tebal, yang bisa menyebabkan 

sinyal sulit di dapat di area tertentu, seperti sudut rumah atau di lantai atas pada rumah 
bertingkat. Untuk itu, ICON+ telah menyiapkan produk Add-On penguat sinyal wi-fi 

sebagai solusi bagi pelanggan ICONNET yang terkendala sinyal di dalam rumah. 

Produk Add-On Penguat Sinyal Wi-Fi ICONNET 
hadir sebagai upaya merespon kebutuhan 
pelanggan atas penguatan sinyal ICONNET. 
Khususnya, pelanggan dengan rumah 

bersekat dinding tebal dan bertingkat.

Layaknya wi-fi extender lain, produk ICONNET 
ini dapat memperluas jangkauan sinyal internet 
sehingga seluruh area di dalam rumah dapat ter-
cover sinyal wi-fi. Dengan sinyal yang kuat, koneksi 
internet pun akan lebih stabil. 

Disamping sebagai solusi penguat sinyal, perangkat 
penguat sinyal ini juga menjadi variasi produk dan 
layanan ICONNET sesuai kebutuhan pasar. 

“Dengan tambahan produk Add-On Penguat 
Sinyal Wi-Fi, jangkauan sinyal lebih luas hingga ke 
setiap sudut rumah, koneksi lebih stabil, dan yang 
terpenting meningkatkan customer experience,” ujar 

Manager Retail Marketing & Sales, Ajun Muhammad 
Imanto.

Sejak peluncuran perdana pada Juni 2022 lalu, 
produk Add-On Penguat Sinyal ini baru tersedia di 
tiga wilayah SBU (Strategic Business Unit), yaitu 
SBU Regional Jakarta dan Banten, SBU Regional 
Jawa Bagian Barat, dan SBU Regional Jawa Bagian 
Tengah.  

“Ke depannya, produk Add-On ini dapat dinikmati 
pelanggan ICONNET di seluruh wilayah Indonesia,” 
lanjut Ajun. 

Keunggulan
Untuk bisa mendapatkan produk ini, pelanggan 
ICONNET bisa melakukan pembelian lewat PLN 
Mobile. Melalui SuperApps ini, pelanggan bisa 
memasukkan data, memilih perangkat dan paket, 
serta jumlah unit yang akan dibeli. 
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PAKET ADD-ON PENGUAT SINYAL WI-FI: FITUR & FUNGSI

PAKET BASIC
RP. 425.000,-

PAKET MEDIUM
RP. 700.000,-

Fitur Utama :
Extender 
(TPLINK TL-WA850RE)
Fungsi : 
Memperkuat sinyal Wi-Fi 
untuk terkoneksi ke Internet

Manfaat : 
Menjangkau Area yang 
kurang tercover signal 
Wi-Fi (sesuai penempatan 
perangkat)

Fitur Utama :
Access Point Set  
(TPLINK Archer C64)
Fungsi : 
Menambah titik jaringan 
sinyal Wi-Fi untuk terkoneksi 
ke Internet

Manfaat :
• Menjangkau Area yang 

tidak tercover signal  
Wi-Fi (sesuai penempatan 
perangkat)

• Berjalan di dua frekuensi 
yang beriringan (2 GB dan 
5 GB) sehingga lebih kuat

Fitur Utama :
Wi-Fi Mesh 
(TPLINK Deco E4 AC1200  
3 pack)
Fungsi : 
Menambah titik jaringan 
Sinyal Wi-Fi dan memperkuat 
jangkauan Sinyal Wi-Fi di 
beberapa titik

Manfaat : 
Menjangkau area yang tidak 
tercover signal Wi-Fi di 
beberapa titik dengan Single 
SSID

PAKET PREMIUM
RP. 1.750.000,-

Sistem pembayaran yang ditawarkan berupa onetime 
charge (OTC) dengan beberapa pilihan paket yang 
dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. 
Paket yang tersedia adalah Paket Basic berupa 
layanan yang menyediakan perangkat extender wi-fi, 
Paket Medium yang menyediakan perangkat Access 
Point wi-fi, dan Paket Premium yang menyediakan 
perangkat Access Point dan Extender (Mesh) wi-fi.  

Nilai tambah lain yang ditawarkan ICON+ melalui 
produk Add-On ini adalah pelanggan bisa menikmati 
layanan satu pintu. Dalam hal ini, pelanggan bisa 
mendapat fasilitas penguat sinyal wi-fi yang 
compatible dengan wi-fi ICONNET.  

“Bagi perusahaan, produk Add-On bisa menjadi 
salah satu cara untuk menarik pengguna baru 
ICONNET dan, tentunya dapat meningkatkan margin. 
Harapannya, ke depannya layanan ICONNET dapat 
menjadi pilihan utama bagi pelanggan,” jelas Ajun. 

Dengan upaya peningkatan kualitas layanan produk 
dan service yang dilakukan secara konsisten dan 

berkelanjutan, kebutuhan pelanggan ICONNET dapat 
terpenuhi. “Produk ICONNET pun menjadi produk top 
of mind yang terjangkau di berbagai titik pelosok di 
Indonesia,” tutup Muhammad Ajun. 

Ajun Muhammad Imanto
Manager Retail Marketing & Sales
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Standardisasi Ciptakan 
Citra Positif Perusahaan
Seiring perkembangan industri ICT, khususnya internet berbasis fiber optic, 
kebutuhan akan layanan yang cepat dan terstandarisasi pun meningkat. Untuk 
itu, diperlukan kesiapan tenaga kerja bidang teknik serta suatu standar yang akan 
menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Teknisi memiliki peran penting dalam 
memastikan keandalan jaringan internet fiber 
optic. Misalnya saja, teknisi yang bertanggung 

jawab atas pekerjaan instalasi jaringan fiber optic. 
Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, 
teknisi dituntut—tidak hanya—memiliki kompetensi 
dan keahlian. Namun, juga harus memiliki sikap kerja 
(attitude) yang baik. 

Dalam hal ini, seorang petugas teknisi di lapangan 
harus memiliki pengetahuan dasar dan keterampilan 
khusus dalam penanganan fiber optic. Misalnya 
saja, keterampilan instalasi dan penyambungan 
fiber optic ataupun penggunaan dan pemeliharaan 
peralatannya. 

Dengan penguasaan kompetensi dan keahlian 
tersebut, tenaga kerja bidang teknik tak hanya 
mampu melaksanakan tugas/pekerjaannya. 
Melainkan, juga dapat mengorganisasikan pekerjaan, 
mencari solusi, serta memecahkan masalah yang 
dihadapi. 

Hal ini pun menjadi perhatian ICON+ karena para 
personel yang terjun di lapangan adalah wajah 
perusahaan. Mereka membawa citra dan nama 
perusahaan di hadapan pelanggan. Untuk itu, 
setiap personel harus berpenampilan profesional, 
memperhatikan kerapihan dan kebersihan, saat 
bertugas di lapangan.
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“Kami menyebutnya ‘grooming’. Seorang 
engineer harus memiliki sopan santun 
serta mengetahui dos and don’ts saat 
berhadapan dengan pelanggan. Kami 

juga arahkan setiap personel untuk selalu 
memperkenalkan diri saat mendatangi 
pelanggan agar pelanggan yakin bahwa 
yang datang adalah tim resmi ICONNET,”

Sudarmanto Sariman
Supervisor Retail Configuration & Performance 

Management ICON+

“Kami menyebutnya ‘grooming’. Seorang engineer 
harus memiliki sopan santun serta mengetahui dos 
and don’ts saat berhadapan dengan pelanggan. 
Kami juga arahkan setiap personel untuk selalu 
memperkenalkan diri saat mendatangi pelanggan 
agar pelanggan yakin bahwa yang datang adalah tim 
resmi ICONNET,” jelas Supervisor Retail Configuration 
& Performance Management ICON+, Sudarmanto 
Sariman. 

Selain penampilan dan perilaku di hadapan 
pelanggan, keselamatan dan keamanan juga harus 
menjadi prioritas, khususnya saat melakukan 
instalasi. Personel harus selalu mengenakan Alat 
Pelindung Diri (APD) lengkap saat naik ke atas tiang. 

Saat penggelaran kabel, dilarang melakukannya 
ketika hujan turun, meskipun hanya rintik gerimis. 
Karena, tidak seperti provider kebanyakan, ICON+ 
menggelar jaringan kabel fiber optic pada tiang listrik 
milik PLN. 

“Kalau ICON+, pemasangan di tiang listrik dan 
melewati trafo sehingga instalasi harus dilakukan 
dalam kondisi kering,” ujar Sudarmanto. 

SLA
Dari aspek teknis, informasi seputar penarikan kabel 
selalu disampaikan terus-menerus kepada seluruh 
personel. Pasalnya, penarikan kabel fiber optic 
membutuhkan ketelitian dan kecermatan ekstra 
karena termasuk jenis kabel kecil. 

“Dari proses penarikan kabel ini, bisa terlihat petugas 
yang sudah berpengalaman dan masih baru. Petugas 
dengan jam terbang tinggi bisa menarik kabel 
melalui plafon sehingga tidak terlihat kabelnya,” ucap 
Sudarmanto. 

Sudarmanto menambahkan, untuk mengasah 
keahliannya, personel baru harus mengikuti program 
selama satu bulan. “Programnya ‘I Do, You Watch. 
You Do, I Do. You Do, I Watch’. Jadi, belajar teori 
dan hanya melihat di seminggu pertama,” jelas 
Sudarmanto. 

“Kemudian, mulai join di minggu berikutnya 
dengan mengerjakan separuh pekerjaan di bawah 
pengawasan seniornya. Setelah itu, barulah dia dilepas 
dan terjun sepenuhnya di lapangan,” lanjutnya. 

Kecepatan proses merupakan faktor lain yang 
menjadi acuan dalam instalasi karena tingginya 
permintaan yang masuk. Dalam sehari, tercatat 
sekitar 1.700 sampai 1.800 WO (Work Order) di 10 
SBU atau sekitar 100 sampai 150 WO di setiap SBU 
per harinya. 

“Kami berpacu dengan waktu sehingga secepat 
mungkin kami mengonfigurasi permintaan tersebut. 
Untuk menyemangati tim, diberlakukan sistem 
reward. Ada juga sistem pemeringkat (rating) yang 
diberikan setiap kali personel menyelesaikan tugas, 
ditandai dengan layanan yang sudah aktif,” ujar 
Sudarmanto.  

Hal penting lainnya adalah pembekalan product 
knowledge. Setiap engineer tidak hanya harus 
menguasai aspek teknis dari produk yang 
ditanganinya. Namun, juga harus mengenal dengan 
baik seluk-beluk produk sehingga dapat meneruskan 
informasi produk dengan baik kepada pelanggan.  

Dengan pemberlakuan standar sistem kerja bagi 
para personel lapangan, setiap personel diharapkan 
dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Service Level 
Agreement (SLA) yang ditetapkan sehingga terjaga 
keandalan dan kualitas layanan terhadap pelanggan. 
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Yuk, Simak! Tradisi Unik saat Idul Adha 
di Berbagai Daerah Indonesia

Indonesia memiliki tradisi unik yang hanya dapat dijumpai saat  
hari besar keagamaan. Di berbagai daerah, Hari Raya Idul Adha juga dibarengi  

dengan tradisi yang sarat nilai. 

Tradisi Mepe Kasur, 
Banyuwangi

Tradisi Mepe dimulai dengan menjemur 
kasur-kasur di luar rumah kemudian 
dipukul-pukul untuk menghilangkan debu. 
Menariknya, warga 
secara bersamaan 
menjemur Kasur di 
pagi hari. Masyarakat 
Banyuwangi percaya, 
tradisi menjemur Kasur 
di Hari Raya Idul Adha 
dapat menolak bala.
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Hari Raya Idul Adha identik dengan menyembelih 
hewan kurban berupa sapi, kambing atau 
domba. Di Indonesia yang mayoritas beragama 

Islam, Idul Adha kerap dibarengi dengan tradisi yang 
sudah mengakar. 

Menariknya, tradisi tersebut bukan hanya sekadar 
menyembelih hewan, tetapi juga menyelipkan nilai-
nilai religious dan humanis. Berikut ini, kami rangkum 
tradisi unik di Hari Raya Idul Adha dari berbagai 
daerah. 

Dalam bahasa Madura, toron diartikan 
turun atau pulang kampung. Toron 

menjadi tradisi mudik bagi masyarakat 
Madura menjelang perayaan 

Idul Adha. Sesampai di kampung 
halaman, masyarakat Madura akan 

bersilahturahmi dengan sanak saudara.

Tradisi 
Toron, 

Madura



Tradisi Manten Sapi, Pasuruan 

Umat Islam di Pasuruan menggelar tradisi ini sebagai penghormatan terhadap hewan kurban yang 
akan disembelih. Uniknya, sebelum disembelih hewan kurban dirias layaknya pengantin. 

Hewan tersebut juga dikalungkan bunga tujuh rupa dan dibalut dengan kain kafan, serban, serta 
sajadah. Setelah itu, semua sapi diarak menuju masjid setempat untuk diserahkan kepada panitia 
kurban sebelum disembelih.

Tradisi Gamelan 
Sekaten, Cirebon

Tradisi ini dipercaya menjadi salah 
satu cara Sunan Gunung Jati 
menyebarkan agama Islam di tanah 
Cirebon. Gamelan sekaten merupakan 
seni pertunjukan yang dimainkan dua 
kali dalam setahun, yakni di hari Hari 
Raya Idul Fitri dan Idul Adha. 

Bunyi alunan suara gamelan 
menandakan bahwa muslim di 
Cirebon tengah merayakan hari 
kemenangan. Biasanya dibunyikan 
setelah Sultan Keraton Kasepuhan 
keluar dari Masjid Agung Sang Cipta. 

14

EDISI VII/2022

iEXPLORE



ICON+ turut berpartisipasi dalam 
perhelatan akbar tingkat nasional, 
Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2022 yang 
berlangsung di Jakarta Convention Center 
(JCC), Senayan pada 20—22 Juli 2022. 
Keikutsertaan ICON+ dalam kegiatan yang 
diselenggarakan Asosiasi Pemerintah 
Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) 
ini merupakan bentuk dukungan ICON+ 
terhadap perwujudan digitalisasi di daerah 
dalam rangka pemulihan ekonomi daerah. 

Apkasi Otonomi Expo 
2022, Partisipasi ICON+ 
dalam Upaya Pemulihan 
Ekonomi Daerah

Acara yang diikuti oleh 120 pemerintah kabupaten, 
kementerian, BUMN, dan sektor swasta ini dapat menjadi 
wadah bagi daerah maupun peserta lainnya untuk 
mempromosikan potensi atau produk dan layanan 
unggulannya. Termasuk ICON+, yang memanfaatkan event 
ini sebagai media sosialisasi dan edukasi tentang berbagai 
layanan solusi ICT ICON+. 

Contact Center PLN 123 
Ukir Prestasi di Kancah 
Asia Pasifik

PT PLN (Persero) berjaya dalam ajang 
penghargaan bergengsi, Contact Center World – 
Asia Pacific (CCW – APAC) yang diselenggarakan 
di Denpasar, Bali, 25—29 Juli 2022. Dari 
lima Gold Award yang diraih PLN 123, tiga di 
antaranya diraih oleh ICONers, yaitu kategori 
Use of Social Media diraih Inna Madiyaningsih, 
kategori Customer Service Center diraih 
Ranindya Marieska Ayu, dan kategori The Best 
Contact Centers diraih Adiasti Prameswari. 

Sebagai IT Enabler PLN, ICON+ berada di garda 
terdepan dalam pengelolaan Contact Center 
PLN 123. Layanan contact center yang juga 
dibangun oleh ICON+ ini dapat diakses 24 jam 
oleh pelanggan PLN dan telah terbukti memberi 
kemudahan bagi pelanggan dalam mendapatkan 
layanan PLN terkait kebutuhan listrik.

ICONNET Solusi Blank 
Spot di Kelurahan 
Pabean

Peluncuran layanan ICONNET di Kelurahan 
Pabean, Kota Cilegon pada 14 Juli 2022, telah 
membuka akses internet bagi masyarakat 
Pabean. Selama ini, Kelurahan Pabean belum 
tersentuh jaringan internet karena merupakan 
kawasan blankspot.

ICON+ menyediakan jaringan internet di 10 
titik fasilitas umum (fasum). Fasilitas tersebut 
sehingga diharapkan dapat memudahkan 
masyarakat dalam mengakses internet untuk 
berkomunikasi dan memperoleh berbagai 
informasi. Hadir dalam acara peluncuran 
ICONNET di Pabean, General Manager ICON+ SBU 
Regional Jakarta dan Banten, Widi Kristiawan; 
Camat Purwakarta, Ikhlasin Nufus; serta Lurah 
Pabean, Nurul Hadiyati. 
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ICON+ Gandeng SMK di 
Jawa Tengah, Siapkan 
SDM Berkualitas

ICON+ turut mendorong perkembangan 
pendidikan yang berkualitas di Indonesia. 
Melalui SBU Regional Jawa Bagian Tengah 
(JBTG), ICON+ menggandeng sejumlah SMK 
di Jawa Tengah dalam rangka link & match 
kebutuhan pengembangan kompetensi SDM 
dan pengembangan solusi layanan ICON+. 

Kerja sama ICON+ dan SMK, baik negeri 
maupun swasta, tersebut ditandai dengan 
penandatanganan MoU antara ICON+ 
dengan sejumlah SMK yang berada di 
wilayah operasional SBU Regional JBTG. 
Terutama, SMK yang memiliki jurusan 
Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), 
antara lain SMKN 1 Purwokerto, SMK HKTI 2 
Banjarnegara, SMKN 1 Wanayasa, SMKN 1 
Blado Batang, dan SMKN 1 Kandeman.

ICON+ Dukung Labschool 
Cirendeu Menuju 
Institusi Pendidikan 
Bertaraf Internasional

ICON+ bersama Yayasan Edukasi 
Karakter Bangsa (Labschool Cirendeu) 
menandatangani Nota Kesepahaman pada 
28 Juli 2022. Nota Kesepahaman berkenaan 
dengan kerja sama pengembangan sistem 
informasi dan telekomunikasi (ICT), yang 
diawali dengan penyediaan layanan internet 
100 mbps.  

Nota kesepahaman ditandatangani oleh Vice 
President Enterprise dan Wholesale Solution 
ICON+, Ratriani Kartika Mahanani dan Ketua 
BPH Labschool, Prof. Dr. Arisstyanto Nugroho. 
Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi 
kontribusi ICON+ dalam pengembangan 
institusi pendidikan bertaraf internasional. 

Adanya kebutuhan 
pengembangan coverage layanan 
ICONNET serta sinergi utilisasi 
aset ketenagalistrikan di wilayah 
PLN Batam, mendorong sinergi 
ICON+ dan PLN Batam. Kerja 
sama ditandai dengan launching 
ICONNET secara resmi pada 20 
Juli 2022 di Kantor PLN Batam.

Kegiatan yang diselenggarakan 
secara hibrid, dihadiri Direktur 
Niaga dan Manajemen Pelanggan 

PT PLN (Persero) Bob Saril, 
Direktur Utama ICON+ Yuddy 
Setyo, serta Direktur Utama 
PLN Batam Nyoman S. Astawa. 
Dalam sambutannya, Bob Saril 
mengatakan, ICONNET menjadi 
harapan PLN Group dalam 
mengembangkan core business 
dalam melayani kebutuhan 
masyarakat di luar kelistrikan 
(Beyond KWH). 

“Untuk itu, dengan kolaborasi 

dahsyat ICON+ dan PLN Batam, 
kita garap bersama potensi besar 
pelanggan di Batam,” tutupnya.  

ICONNET Siap Layani Masyarakat Batam
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Waktu Olahraga 

Terbaik 
Pagi atau Malam Hari?

Olahraga membuat tubuh lebih bugar dan pikiran terhindar dari stress.  
Rutinitas bukan jadi alasan menunda berolahraga. Sebab, berolahraga  

kapanpun akan memberikan dampak signifikan bagi diri Anda.

Olahraga memberikan banyak manfaat jika 
dilakukan rutin. Dengan berolahraga membuat 
tubuh jadi lebih sehat dan bugar serta pikiran 

jadi jernih. Untuk memperoleh manfaat dari olah 
raga, kita perlu menentukan waktu yang pas. 

Banyak orang memilih berolahraga di waktu pagi. 
Namun, tidak sedikit juga yang berolahraga saat 
sore atau malam. Nah, dalam artikel kali ini akan 
membahas waktu olahraga terbaik serta efek yang 
dihasilkan. Kira-kira kapan, ya? Yuk simak!. 

Pagi Hari

Berolahraga di pagi hari apalagi dalam keadaan 
perut kosong adalah cara terbaik membakar lemak 
tersimpan. Sangat cocok bagi yang menjalankan 
program menurunkan berat badan karena lebih 
efektif membakar 20 persen lebih lemak dalam 
tubuh. 

Selain itu, olahraga di pagi  
hari juga bisa menambah  
endorfin atau perasaan  
senang dalam  
tubuh sehingga  
meningkatkan  
kesehatan mental  
dan produktivitas. 
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Malam Hari 

Olahraga malam hari sangat cocok untuk orang 
yang sibuk di pagi hingga sore hari. Olahraga malam 
lebih efektif dalam membentuk otot dan membantu 

menghilangkan stress. 

Menurut penelitian Journal of Sports Psychology,  
satu gerakan badan dapat mengurangi  

kecemasan. Setelah berolahraga  
berikan jeda 1 – 1,5 jam  

agar tidur lebih  
nyenyak.

Sore Hari 

Selain olahraga di pagi hari, tidak sedikit 
orang memilih berolahraga di waktu 
sore karena menyehatkan paru-paru. 
Sekaligus menjadi cara yang bagus 
untuk menghindari kadar lemak yang 
membuat tubuh merasa lelah di akhir 
hari. 

Berolahraga antara jam 01.00 – 04.00 
dapat membuat tubuh menjadi lebih 
fresh. Olahraga seperti jalan sore dapat 
membantu Anda bersemangat dan 
fokus kembali. 
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Olahraga Ringan yang Bisa Dilakukan 
di Sela Kesibukan Kerja

Olahraga ringan bukan hanya memberikan 
rileksasi pada otot dan sendi tubuh, tetapi 
juga memberi jeda sejenak bagi pikiran dari 
tekanan pekerjaan.  

Kesibukan pekerjaan seringkali menjadi hambatan 
bagi pekerja untuk berolahraga. Mulai pagi hari 
sudah sibuk mempersiapkan diri ke kantor, dikejar-

kejar deadline yang memaksa harus di depan laptop 
selama berjam-jam. 

Rutinitas tersebut bisa menyebabkan otot tegang, sakit 
di area pergelangan tangan, leher, bahkan mata karena 
terlalu sering melihat layar komputer.

Peregangan punggung

Olahraga ringan di kantor yang cukup mudah dilakukan adalah peregangan punggung. Sebelum pungung 
terasa sakit, berdiri dan sentuhlah jari-jari kaki. Lakukan gerakan ini sampai 2-3 kali yang bertujuan 
untuk mengendurkan otot-otot punggung. 

Peregangan leher

Latihan ini bertujuan untuk membuat leher lebih fleksibel sehingga tidak nyeri dan kaku. Mulailah dengan 
duduk tegap di kursi, angkat tangan kanan ke atas kepala dan luruskan. Kemudian tangan kanan tarik 
lembut kepala ke arah bahu sampai terasa ada sedikit peregangan pada otot leher. Tahan selama 10-15 
detik, lakukan dengan urutan yang sama pada sisi tangan yang satunya. 

Jalan Kaki

Hindari terus menerus berada di depan meja selama berjam-jam. Ketika badan sudah mulai kaku atau 
cukup lelah, cobalah istirahat sejak. Bisa lakukan jalan santai di halaman kantor atau ke tempat lain 
sembari melihat sekitar dan menenangkan pikiran. 

Mengangkat bahu

Gerakan ini berguna untuk melemaskan otot bahu yang tegang karena terlalu banyak bekerja. Caranya, 
duduk dalam posisi tegap, angkat bahu setinggi telinga sambil menarik napas dalam. Tahan beberapa 
saat kemudian kembalikan ke posisi semula sambil membuang napas.

Chair Dips

Olahraga ringan ini menitikberatkan pada otot-otot bahu, trisep, dan paha. Dengan posisi kaki di depan, 
lalu letakkan tangan pada tepi kursi atau meja (badan mengarah arah berlawan). Angkat tubuh ke bawah 
dan ke atas. Lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali repetisi.

Nah, untuk mengurangi risiko tersebut serta sedikit 
mengalihkan tekanan kerja, tidak ada salahnya 
mencoba berolahraga ringan di sela bekerja di kantor.
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