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Selama kurang lebih satu bulan, ICON+ gelar serangkaian acara 
bertema K3. Acara yang diadakan di Kantor Pusat maupun SBU ini 
merupakan upaya ICON+ untuk meningkatkan awareness ICONers 

terhadap K3 sekaligus memperingati Bulan K3 Nasional.

Inilah salah satu wujud komitmen ICON+ terhadap penerapan K3, 
yang juga telah dikukuhkan ICON+ dengan sertifikasi ISO 45001:2018 
yang diperoleh sejak pada Desember 2021. Dengan demikian, bisa 
terselenggara praktik K3 terbaik di lingkungan ICON+ sehingga tercipta 
lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan efisien. 

Hal tersebut akan berujung pada peningkatan produktivitas ICONers, 
hingga akhirnya terwujud tujuan utama, yaitu zero accident. Pelaksanaan 
K3 secara berkelanjutan diharapkan pula dapat menguatkan budaya K3 
yang telah terpatri dalam diri ICONers. Apa pun yang Anda kerjakan, di 
mana pun Anda bekerja, keselamatan dan kesehatan diri adalah yang 
utama. 

Safety first is a must! Ingatlah selalu, keluarga di rumah yang selalu menanti kita kembali dengan sehat dan 
selamat. 

Tetaplah sehat dan utamakan selamat!

Selamat membaca

Tetty Indrawati
Corporate Secretary

Safety First is a Must!

DAFTAR ISI & EDITORIAL



iFOCUS

Secara umum, penerapan K3 bertujuan untuk 
melindungi pekerja dari risiko kecelakaan saat 
bekerja. Tujuan K3 secara rinci tertuang dalam 

PP RI No. 50 Tahun 2012 yang mencakup tiga aspek. 

Pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan 
kesehatan dan keselamatan kerja yang terencana, 
terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Kedua, 
mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan 
penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur 
manajemen, pekerja, dan serikat pekerja. 

Ketiga, menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, 
dan efisien. Terpenuhinya ketiga aspek tersebut, 
akan memacu produktivitas dan kinerja pekerja dan 
perusahaan. 

Tegaknya prinsip K3 di perusahaan bukan hanya 
tanggung jawab perusahaan. Melainkan, juga setiap 
entitas yang berada di lingkungan perusahaan 
maupun yang terkait dengan bisnis perusahaan, 
seperti stakeholder dan mitra. 

Praktik pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) berperan penting dalam 
menciptakan ekosistem kerja yang sehat, aman, nyaman, dan efisien. Terutama, di 
masa pandemi dan dunia industri yang sangat dinamis. Penegakan prinsip-prinsip K3 
pun menjadi komitmen ICON+ yang dikuatkan dengan sertifikasi ISO 45001:2018 untuk 
mencapai tujuan utama, yaitu terwujudnya zero accident.

Budaya K3 
Berstandar ISO 45001
untuk Praktik K3 Terbaik
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iFOCUS

Untuk itu, diperlukan kesadaran—khususnya dari 
pekerja terhadap pentingnya K3. Dalam hal ini, 
kesadaran untuk mengimplementasikan prinsip K3 
secara disiplin hingga terbentuk budaya K3 yang 
mengakar kuat di perusahaan. 

Pendekatan ini diwujudkan ke dalam program-
program budaya K3, seperti Online Safety Talk, 
Online Safety Patrol, dan Learning Management. 
Program tersebut telah dilaksanakan secara 
konsisten di lingkungan ICON+, baik Kantor Pusat 
maupun seluruh SBU Regional ICON+.

Dari sisi Process, ICON+ menerapkan standarisasi 
Sistem Monitoring & Controlling SMK3. Sedangkan 
pendekatan Tools, diwujudkan melalui digitalisasi di 
semua fungsi, mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, 
dan Pengawasan. 

Sebagai wujud digitalisasi, ICON+ telah memiliki 
aplikasi monitoring kepatuhan SMK3 yang 
memungkinkan monitoring secara real time. Dengan 
ketiga strategi pendekatan tersebut, penguatan 
diharapkan dapat meningkatkan awareness ICONers 
terhadap pentingnya budaya K3 di lingkungan kerja. 

“Dalam penerapan budaya K3, yang paling penting 
adalah konsistensi. Konsistensi menerapkan 
prinsip-prinsip K3 yang berpedoman pada Sistem 
Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
(SMK3) di setiap fungsi, mulai dari Perencanaan, 
Pelaksanaan, hingga Pengawasan,” ujar Manager 
HSE & Third Party Management, Faisal Taufiq Syam. 

Faisal Taufiq Syam
Manager HSE & 

Third Party Management ICON+

Dalam penerapan budaya K3, yang 
paling penting adalah konsistensi. 
Konsistensi menerapkan prinsip-
prinsip K3 yang berpedoman pada 
Sistem Manajemen Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (SMK3) di setiap 
fungsi, mulai dari Perencanaan, 

Pelaksanaan, hingga Pengawasan

Manfaat Penerapan K3

Penguatan Budaya K3
Dalam praktik bisnisnya, penerapan K3 telah 
membudaya di lingkungan ICON+. Karakter bisnis 
ICON+ memiliki risiko terhadap kesehatan dan 
keselamatan kerja—khususnya pada lingkup bidang 
operasional, mendorong ICON+ untuk melakukan 
upaya-upaya penguatan budaya K3 secara 
konsisten. 

Berdasarkan Roadmap Peningkatan Kinerja K3LH 
2022—2024, upaya penguatan budaya K3 akan 
dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap I merupakan 
Intern Phase yang dilaksanakan sepanjang 2022. 
Kemudian, dilanjutkan dengan Adoption Phase pada 
2023, hingga akhirnya mencapai Maturity Phase 
pada 2024 mendatang. 

Peningkatan kinerja K3LH dilakukan dengan tiga 
pendekatan, yaitu People, Process, dan Tools. Aspek 
People merupakan upaya peningkatan kompetensi 
dan budaya K3 kepada seluruh internal, pelaksana 
pekerjaan, dan stakeholder. 

Perusahaan:

1. Menjaga dan meningkatkan reputasi 
perusahaan

2. Mereduksi risiko kerugian perusahaan
3. Mematuhi ketentuan pemerintah dan prinsip 

CSR (Corporate Social Responsibility)
4. Meningkatkan potensi dan peluang bisnis di 

masa depan
5. Meningkatkan kepercayaan pelanggan
6. Meningkatkan loyalitas karyawan

Karyawan:

1. Meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan 
kesejahteraan karyawan

2. Meningkatkan awareness karyawan 
terhadap risiko dan bahaya di tempat kerja

3. Meningkatkan performa karyawan
4. Menurunkan risiko stres karyawan
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iFOCUS

Praktik K3 Terbaik
Untuk menciptakan dan menegakkan praktik K3 terbaik, ICON+ 
telah menerapkan SMK3 yang berstandar ISO 45001:2018. 
Sertifikasi ISO 45001 menjadi bukti bahwa ICON+ telah 
memenuhi persyaratan standar manajemen kesehatan dan 
keselamatan kerja dengan segala aspeknya. 

ISO 45001 merupakan Standar Internasional pertama yang 
menetapkan berbagai standar/persyaratan untuk kesehatan 
dan keselamatan kerja. Sebagai panduan, ISO 45001 akan 
mendorong perusahaan untuk proaktif meningkatkan kinerja 
SMK3 guna mencegah cedera, sakit, dan penyakit akibat kerja. 

Menurut Manager QA & Service 
Improvement, Divisi Service Performance 
and Operation Center ICON+ Yoga 
Nugraha, dengan sertifikasi ISO 
45001, penerapan SMK3 menjadi 
lebih terstruktur dan terukur serta 
terdokumentasi dengan baik. 

“Dengan begitu, peningkatan awareness 
ICONers juga lebih termonitor sehingga 
dapat dilakukan perbaikan dan 
penyempurnaan lebih lanjut,” imbuh Yoga. 

Road Map Peningkatan Kinerja K3LH
2022-2024

2022 
Intern 
Phase

2023 
Adoption 

Phase

2024 
Maturity 
Phase

RENCANA KERJA PENINGKATAN KINERJA K3LH

PEOPLE

Peningkatan 
kompetensi dan Budaya 
HSE kepada seluruh 
internal stakeholder dan 
pelaksana pekerjaan

Safety Induction 
(Mitra, Internal)

Safety Meeting 
(Mitra, Internal)

Upskilling K3 Personal 
Competences

Compliance Personal 
Monitoring

l Standar ISO 
45001:2018 
SK3

l Standar ISO 
14001:2015 
K3L

Penguatan 
Organisasi K3

l Struktur 
Pengawas K3, 
SBU Regional

l Penambahan 
Personel 
Pengawas K3 
SBU Regional

PROCESS

Standarisasi Sistem 
Monitoring & Controlling 
Management 
Keselamatan & Kesehatan 
Kerja Lingkungan (SMK3L)

Implementasi 
Contractor Safety 
Management System

l	Determined – 
Development 
(CSMS)

l	Partially Step 
Implemented 
(CSMS)

l	Fully 
Implemented 
(CSMS)

Implementasi Safety 
Briefing

Implementasi Safety 
Patrol

Implementasi 
Inspeksi K3

Standarisasi Prosedur 
Safety Induction

Standarisasi Maturity 
Level K3

TOOLS

Digitalisasi Aplikasi HSE, 
fungsi Perencanaan, 
Pelaksanaan, dan 
Pengawasan K3LH

Digital Learning K3

CSMS Application

Operational 
Integrated HSE App

External (PLN) 
Integrated HSE App

Continual 
Improvement Safety 
App

l Fungsi 
Perencanaan-
Pelaksanaan-
Pengawasan K3

l Fungsi Evaluasi 
& Monitoring 
(Kepatuhan K3)

Target KPI:

Penguatan 
Safety Culture:

SAFE TY  G OAL

Z
E

R

O  A C C I D E N
T

2022-2024
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Selain berdampak pada peningkatan awareness 
ICONers, kaidah K3 yang dijalankan sesuai standar 
ISO juga membuat operasional perusahaan 
lebih efisien, baik dari sisi proses, SDM, tools, 
maupun finansial. Sertifikat ISO 45001 juga akan 
meningkatkan kepercayaan pelanggan dan menjaga 
citra baik perusahaan di mata pelanggan.

Untuk itu, prosedur standar K3 senantiasa 
disosialisasikan dan diterapkan, terutama pada 
aspek operasional yang meliputi pekerjaan 
Pembangunan, Aktivasi, Operasi dan Pemeliharaan 
(Ophar). “Tim K3 ICON+ juga melakukan briefing K3 
secara rutin kepada tim di SBU. Sedangkan Divisi 
SDM, rutin menyelenggarakan pelatihan terkait 
sertifikasi kompetensi K3 pegawai,” papar Yoga. 

Upaya peningkatan kinerja K3 yang dilaksanakan 
secara berkelanjutan dan berkesinambungan 
diharapkan dapat menguatkan budaya K3 di 
lingkungan ICON+. Dengan budaya K3, tercipta 
lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga 
ICONers dapat bekerja dengan nyaman dan produktif, 
terjaga kesehatannya, serta sejahtera hingga 
tercapai tujuan utama perusahaan, yaitu zero 
accident. 

iFOCUS

Yoga Nugraha
Manager QA & Service Improvement, 

Divisi Service Performance and 
Operation Center ICON+

Dengan sertifikasi ISO 45001, 
penerapan SMK3 menjadi lebih 

terstruktur dan terukur serta 
terdokumentasi dengan baik.

SAFETY PATROL

Memastikan seluruh 
keberlangsungan kerja di 
proyek dalam kondisi aman

Mencatat masalah yang 
menyimpang dari standar K3 
pada saat patrol

Menindaklanjuti 
penyimpangan dengan 
melakukan investigasi report

Melihat konsistensi 
pelaksanaan K3 di proyek

Memonitoring pelaksanaan 
perbaikan

Tentukan prioritas 
pengendalian dari 
penyimpangan yang terjadi
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iCONERS

Disiplin adalah kunci penting dalam penerapan prinsip-prinsip K3LH untuk mencapai 
zero accident di lingkungan ICON+. Terutama, di lingkungan SBU sebagai kantor 
operasional di level regional.

Semangat K3: 
Kerja Hebat, Pulang Selamat! 

Imam Prasetyo
Supervisor Aktivasi 
SBU Regional Sumatera Bagian Tengah ICON+

“Di level regional, banyak pekerjaan relate dengan aset ketenagalistrikan PLN 
yang terdapat risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja sehingga implementasi 
prinsip K3LH sangat penting. Selain untuk menciptakan lingkungan kerja 
yang sehat dan aman, juga sebagai key point dalam rangka roadmap ICON+ 
menuju ‘kapal pesiar’. 

Penerapan K3 di SBU kami sudah dalam kategori baik, baik di lingkungan 
internal maupun eksternal. Meski sudah berjalan baik, improvement tetap 
perlu dilakukan. 

Salah satu yang utama adalah dari sisi konsistensi. Penerapan K3 harus 
konsisten dilakukan setiap waktu, tidak ada kelengahan sedikit pun, karena 
tidak ada hal hebat jika tidak selamat.”

7
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iCONERS

Eka Angelina Desiyanti
Supervisor Aktivasi Publik 3, Bidang Aktivasi Publik 
SBU Regional Jakarta Banten ICON+

“Pekerjaan kami di lapangan menuntut ketelitian dan kehati-hatian, seperti dalam 
penyambungan/penarikan kabel optik di tiang PLN. Karena itu, penggunaan APD 
dengan baik dan benar sesuai kebutuhan di lapangan sangatlah penting. 

Alhamdulillah, tim internal kami sudah memiliki kesadaran tinggi akan 
pentingnya K3 dengan disiplin menggunakan APD. Untuk mitra ICON+, masih 
perlu ditingkatkan lagi kesadaran akan penggunaan dan peremajaan APD. 

Setiap bulannya, kami juga mempunyai agenda safety talk/briefing dan safety 
patrol tim lapangan oleh Tim HSE Pusat. Harapannya, penerapan K3 bisa lebih 
baik lagi ke depannya, baik di lingkungan internal maupun mitra ICON+.”

Riyad Adam
PLt Supervisor Pemeliharaan, Bidang Operasi Pemeliharaan dan Aset 
SBU Regional Jawa Bagian Tengah ICON+

“Penerapan K3 di SBU kami sudah diaplikasikan di berbagai kegiatan. 
Misalnya, tim lapangan yang selalu update info terkait pekerjaan dan temuan 
unsafe condition. 

Lalu, selalu ada peran Pengawas K3 di setiap tim di lapangan yang bertugas 
monitoring secara berkala terhadap kemungkinan risiko dalam pekerjaan. 
Untuk monitoring, kami juga sudah memiliki Aplikasi FSM+. 

Harapannya, perusahaan bisa selalu support kebutuhan K3 setiap pegawai 
sehingga bisa terwujud zero accident di lingkungan perusahaan. Yang 
terpenting, dengan disiplin K3, ICONers bisa pulang, kembali ke keluarga, 
dalam keadaan sehat dan selamat.”

Victor Yunarto
Supervisor Pemeliharaan dan Aset, Bidang Operasi Pemeliharaan dan Aset 
SBU Regional Sumatera Bagian Utara ICON+

“Dalam proses bisnis ICON+, penerapan K3 telah menjadi prioritas karena 
setiap aktivitas memiliki risiko berbeda. Apalagi, pekerjaan ICON+ berkaitan 
erat dengan kawasan bertegangan listrik. 

Sebagai bentuk implementasi K3, kami lakukan briefing dengan tim 
pemeliharaan setiap pagi. Sosialisasi K3 juga tak bosan kami lakukan demi 
kelancaran dan keselamatan dalam penyelesaian pekerjaan. 

Pesan saya buat ICONers, tetap semangat dan istiqomah disiplin K3. Kita 
awali hari dengan SEMANGAT dan akhiri dengan SELAMAT.”

8
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iSOLUTION

Aplikasi dibangun untuk memberi 
kemudahan dalam pelaksanaan 
maupun monitoring suatu pekerjaan. 
Seperti halnya, Aplikasi HSE yang 
dikembangkan ICON+ untuk 
mendukung implementasi K3 hingga 
tercapai zero accident di lingkungan 
ICON+.

Aplikasi HSE, 
Real Time Monitoring Tools

Dalam penerapan K3, ICON+ mengacu pada 
standar Sistem Manajemen Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang mencakup 

3 fungsi, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan 
Pengawasan. Untuk itu, ICON+ hadirkan Aplikasi HSE 
sebagai tools dalam Fungsi Pengawasan pekerjaan 
di lapangan. 

Dalam hal ini, pengawasan terhadap kepatuhan prinsip-
prinsip K3 di setiap pekerjaan. Khususnya, pekerjaan 
operasional di lapangan yang meliputi kegiatan 
pembangunan, aktivasi, pemeliharaan, dan retail.
 
“Aplikasi HSE memungkinkan monitoring dilakukan 
secara online dan real time di lapangan. Selain, 
memastikan aspek K3 berjalan maksimal: terukur, 
terstruktur, dan terintegrasi,” jelas Supervisor 
Policy & Enforcement, Bidang HSE & Third Party 
Management Anggara Koswara. 

Fitur
Disamping menjalankan fungsi pengawasan, Aplikasi 
HSE juga dibekali fitur-fitur yang mendukung 
Fungsi Perencanaan dan Pelaksanaan sebagai 
tindakan preventif. Di antaranya, fitur Safety Briefing 
(Perencanaan), Safety Patrol (Pelaksanaan), 
hingga Reporting dan kesiapan perlengkapan APD 
(Pengawasan). 

9
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iSOLUTION

Tidak hanya monitoring implementasi K3, Aplikasi 
HSE juga terintegrasi dengan aplikasi monitoring 
lainnya, seperti Coresys, IFAST,  dan FSM. Integrasi 
aplikasi monitoring ini mempermudah pelaksanaan 
dan pengawasan pekerjaan. 

Tahap selanjutnya, Aplikasi HSE akan diintegrasikan 
dengan aplikasi Exsternal milik PT PLN (Persero). 
Aplikasi ini digunakan oleh PLN untuk membuat 
keputusan (approval) pada pemanfaatan SoW PLN 
dalam bentuk Working Permit K3 dan Job Safety 
Analysis. 

“Pengembangan aplikasi lebih lanjut diharapkan 
dapat semakin mendukung layanan yang mencakup 
aktivasi korporat, pemeliharaan/gangguan, 
pembangunan/project, dan retail,” terang Anggara.

“Harapan terbesar adalah tools ini bisa kita gunakan 
secara maksimal sebagai sarana pendukung untuk 
keselamatan dan kesehatan kita bersama. Hingga 
akhirnya, tercapai zero accident, seperti yang sudah 
ditetapkan dalam KPI ICON+,” tutup Anggara. 

Anggara Koswara
Supervisor Policy & Enforcement, 

Bidang HSE & Third Party 
Management  ICON+

Harapan terbesar 
adalah tools ini bisa 
kita gunakan secara 
maksimal sebagai 
sarana pendukung 

untuk keselamatan dan 
kesehatan kita bersama. 
Hingga akhirnya, tercapai 

zero accident, seperti 
yang sudah ditetapkan 

dalam KPI ICON+.
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Program budaya yang fokus pada penguatan tiga 
budaya di atas: Governance Risk Compliance 
(GRC), Collaboration and Performance, dan 

Service dimaksudkan agar terbentuk Critical Few 
Behavior (CFB) dalam diri ICONers. Adapun CFB yang 
diharapkan terbentuk adalah, pertama, memenuhi 
janji komitmen.

Kedua, bertindak proaktif. Ketiga, melakukan 
perbaikan sesuai perkembangan teknologi 
secara berkelanjutan. Keempat, menggerakkan 
pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan 
bersama. Lalu, kelima adalah menyelesaikan tugas 
dengan kualitas terbaik.  

Untuk menjelmakan perilaku CFB, ICON+ 
menggulirkan program-program budaya. Di 
antaranya, penetapan tindakan simbolik leader, 
penguatan internalisasi budaya AKHLAK melalui 
Ranger Network, Value Deployment Program (VDP), 
Create Happiness at Work, dan Internalisasi AKHLAK 
kepada mitra/rekanan.  

Program Budaya ICON+ 2022: 
Perkuat Sinergi,
Bentuk Perilaku CFB

Ema Retnawati
Manager Transformation Culture & Knowledge 

Management, Divisi Change Management Office ICON+

“Tahun ini, Ranger Network di ICON+ 
dimotori jajaran direksi sebagai Ranger 
Master, jajaran BOD-1 sebagai Ranger 

Leader, dan level managerial dan fungsional 
perwakilan dari setiap Divisi/SBU/satuan/

Corsec sebagai Ranger”.

“Drive Sinergy and 
Perform Operational 
Excellence”, inilah tema 
yang diusung Program 
Budaya ICON+ di tahun 
2022. Sepanjang 2022, 
ICON+ akan menggulirkan 
program-program budaya 
untuk memperkuat sinergi 
dalam membangun GRC 
Culture, Collaboration and 
Performance Culture, dan 
Service Culture.
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Peran & Tugas Ranger

BUDAYA GRC Culture Collaboration & Performance Culture Service Culture

PROGRAM Share Your Knowledge (SYK-PLN1) Collaborate 2 Cellebrate (C2C-PLN2) Always Be H3lping Our Customer (AlbeH3ro-PLN3)

TARGET PERILAKU 
(CFB)

1. Memenuhi janji komitmen
2. Menggerakkan pemanfaatan 

berbagai sumber daya untuk tujuan 
bersama

3. Menyelesaikan tugas dengan 
kualitas terbaik

1. Bertindak proaktif
2. Melakukan perbaikan sesuai perkembangan 

teknologi secara berkelanjutan
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai 

sumber daya untuk tujuan bersama
4. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik

1. Bertindak proaktif
2. Melakukan perbaikan sesuai perkembangan teknologi 

secara berkelanjutan
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk 

tujuan bersama
4. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik

TARGET LAIN 1. Peningkatan maturity level
2. Pencegahan fraud melalui 

monitoring FRA
3. Implementasi SMAP

1. Tercapai KPI Recovery Time SCADA 
Redundant 

2. Tercapai KPI Recovery Time SCADA 
       Non-Redundant

1. Peningkatan jumlah pelanggan ICONNET dan publik
2. Peningkatan revenue
3. Peningkatan kepuasan pelanggan
4. Peningkatan kualitas produk/bisnis proses

CONTOH KEGIATAN 1. Penyampaian informasi tentang 
GRC, Transformasi, AKHLAK, dsb: 
Satu Informasi Setiap Hari

2. Knowledge sharing
3. Community of Practice
4. Inovasi

1. Martabe (SBU Regional Sumbagut)
2. Safety First (SBU Regional Jakarta & Banten)
3. SALMON – Sales Monitoring Support System 

(SBU Regional Jawa Barat)

1. AMOI – Agresive Marketing Offline ICONNET; JWS – Jakarta 
Weekend Sales; MDS – Mitra Daily Sales; SKJ – Sales 
Canvasing Jakban (SBU Regional Jakarta & Banten)

2. Evening Sales (SBU Regional Sulawesi dan Indonesia bagian 
Timur)

3. Samosir ICONNET – Saturday Morning Menyisir (SBU 
Regional Sumbagut)

Inna Madiyaningsih
Officer Corporate Culture & Transformation, Divisi 

Change Management Office ICON+

Dengan penyampaian berulang, 
diharapkan bisa meningkatkan 

pengetahuan dan kesadaran 
ICONers terhadap GRC Culture.

“Tahun ini, Ranger Network di ICON+ dimotori 
jajaran direksi sebagai Ranger Master, jajaran BOD-
1 sebagai Ranger Leader, dan level managerial 
dan fungsional perwakilan dari setiap Divisi/SBU/
satuan/Corsec sebagai Ranger,” jelas Manager 
Transformation Culture & Knowledge Management, 
Divisi Change Management Office ICON+ Ema 
Retnawati.

Sementara itu, untuk membangun budaya GRC, 
ICON+ melaksanakan Program Budaya “Share Your 
Knowledge” (SYK-PLN1). Lalu, adapula “Collaborate 
2 Cellebrate” (C2C-PLN2) untuk membentuk 
Collaboration and Performance Culture dan “Always 
Be H3lping Our Customer” (AlbeH3ro-PLN3) untuk 
menumbuhkan Service Culture.

Selaras dengan KPI
Dalam pelaksanaan program-program budaya, 
salah satu tantangannya adalah kesibukan pegawai 
yang mengakibatkan program budaya belum dapat 
terlaksana. Sebagai langkah antisipasi, ICON+ 
menjadikan program budaya target KPI sebagai 
salah satu tolok ukur keberhasilannya. Dengan 
begitu, program budaya dapat selaras sekaligus 
mendukung pencapaian kinerja.

“Sebagai contoh, pada Program AlbeH3ro-PLN3, 
target KPI yang dimasukkan adalah pencapaian 
jumlah pelanggan publik dan ICONNET. Lalu, 
pada Program C2C-PLN2, target KPI-nya 
berupa pencapaian SCADA Redundant dan Non-
Redundant,” papar ujar Officer Corporate Culture & 
Transformation, Divisi Change Management Office 
ICON+ Inna Madiyaningsih.

Penyelarasan program budaya dengan KPI 
diharapkan bisa mendorong pelaksanaan program 
budaya oleh ICONers. Dengan demikian, target 
budaya dan perilaku yang ingin dibentuk dari setiap 
program budaya dapat tercapai. Internalisasi 
AKHLAK pun dapat berjalan maksimal sehingga 
budaya AKHLAK mampu mendorong pencapai kinerja 
perusahaan. 

PROGRAM PENGUATAN 3 BUDAYA

Penggerak perubahan2.

Katalisator1.

Pemberi solusi3.

Mediator4.
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iEXPLORE

Wellness tourism termasuk satu dari empat wisata 
yang tengah dikembangkan Pemerintah. Ketiga 
wisata lainnya adalah wisata medis (medical 

tourism), wisata olahraga kesehatan (sport health tourism), 
dan wisata ilmiah kesehatan (scientific health tourism). 

Tak sedikit orang mengira, wellness dan 
medical tourism adalah sama, yaitu sama-
sama wisata kesehatan (health tourism). 
Padahal, keduanya memiliki makna, tujuan, 
motivasi, bahkan kegiatan yang berbeda. 

Raih Kesehatan Holistik dengan 

Wellness Tourism
Wisata kesehatan atau wellness tourism kian diminati masyarakat. Bahkan, mulai menjadi tren 

wisata  sejak akhir 2020 lalu. Terutama di tengah kondisi pandemi, wellness tourism menjadi 
pilihan masyarakat untuk berlibur sekaligus mencapai kesehatan holistik, yaitu sehat fisik, 

mental, dan emosional.
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Pura Mangkunegaran, Solo 

Istana Kadipaten Mangkunegaran yang 
dibangun tahun 1757 menyuguhkan keindahan 
bangunan sejarah bergaya Jawa dan Eropa. 
Di sini, wisatawan bisa mengikuti workshop 
membuat jamu dan belajar tarian tradisional, 
yaitu Tari Gambyong Retno Kusuma. 

Secara harfiah, medical tourism adalah wisata/
perjalanan yang dilakukan seseorang hingga ke luar 
negaranya untuk memperoleh perawatan/pengobatan 
medis. Sedangkan wellness tourism, adalah wisata 
yang mengedepankan kegiatan peningkatan 
kesehatan dan kebugaran fisik  serta pemulihan 
kesehatan mental dan spiritual wisatawan. 

Wellness Tourism
Beberapa riset kedokteran menunjukkan wellness 
tourism dapat memberikan manfaat, antara lain 
meningkatkan metabolisme tubuh, menurunkan 
tekanan darah dan kadar gula darah, dan me-
recharge energi tubuh. 

Dengan kekayaan alam serta keanekaragaman 
tradisi dan budayanya, Indonesia memiliki potensi 
wellness tourism yang besar dan bernilai ekonomi 
tinggi. Beberapa daerah yang menjadi destinasi 
wellness favorit adalah Bali, Yogyakarta, dan Solo. 

Berikut beberapa destinasi wellness tourism 
rekomendasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Kemenparekraf).

The Yoga Barn, Bali

Berlokasi di Ubud, Yoga Barn menawarkan 
aktivitas wellness, seperti yoga, meditasi, terapi 
melukis, dan terapi aquatic body work yang 
memberikan sensasi pijat dalam air hangat. 

Nurkadhatyan 
Spa Ambarukmo, Yogyakarta

Tak hanya dimanjakan oleh rangkaian 
perawatan tubuh ala putri keraton Yogyakarta, 
wisatawan juga akan dibuat terpukau dengan 
tempat spa yang masih mempertahankan 
bangunan asli peninggalan Keraton 
Yogyakarta. 

Memelihara, mengelola, meningkatkan 
kesehatan secara holistik

Mendapat perawatan/pengobatan medis untuk 
mengatasi penyakit

Kegiatan nonmedis yang memadukan budaya, kuliner, 
meditasi, herbal tradisional, dan alam. Misalnya spa 
tradisional, yoga, dan terapi herbal

Keinginan hidup sehat, rehabilitasi pascasakit, mencegah 
penyakit, mengurangi stres, mendapat pengalaman 
otentik

Medical Tourism

Kebutuhan akses perawatan medis yang 
berkualitas, biaya terjangkau, dan (mungkin) 

tidak tersedia di tempat asalnya

Aktivitas reaktif terhadap penyakit secara medis 
di bawah pengawasan dokter

Wellness Tourism

Tujuan

Motivasi

Kegiatan
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Untuk mengukur kesiapan menuju Industri 4.0, 
PT PLN (Persero) lakukan asesmen INDI 4.0. 
Asesmen yang berlangsung di ICON+ Kantor 
Gandul, Depok, 15 Februari 2022, ditujukan bagi 
PLN beserta anak usahanya, termasuk ICON+.

Gandeng ICON+, 
Taman Safari Bogor 
Ciptakan Pengalaman 
Baru Berwisata

Untuk memberi kemudahan dan 
pengalaman baru berwisata, Taman 
Safari menggandeng ICON+ dalam 
mengembangkan layanan jaringan di 
seluruh kawasan Taman Safari Indonesia 
Bogor. Kerja sama ditandai dengan soft 
launching layanan internet ICON+ dan 
Aplikasi Jelajah Taman Safari, pada 
Selasa, 15 Februari 2022 di area Restoran 
Caravan Taman Safari. 

Sebagai ICT Enabler bagi PLN Group, ICON+ 
berkontribusi dalam penyediaan kebutuhan 
solusi layanan ICT yang  mendukung proses 
bisnis PLN Group, hingga PLN Group siap menuju 
Industri 4.0.

PLN Lakukan Asesmen INDI 
4.0, Siap Menuju Industri 4.0
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“DIREKSI SERBU” 
Sambangi KP Yogyakarta

Direktur Utama ICON+ Yuddy S. Wicaksono 
melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan 
(KP) Yogyakarta. Kunjungan yang dilaksanakan 
pada 21 Februari 2022 tersebut dalam rangka 
kegiatan DIREKSI SERBU (Sharing Seru Bareng 
SBU) Regional Jawa Tengah. Pada kesempatan 
tersebut, Yuddy menyampaikan tentang 
pentingnya menumbuhkan semangat inovasi 
tim. 

Langkah Awal ICON+ 
Memasuki Gerbang 
Industri Hospitality

Tahun 2022 menjadi awal perjalanan ICON+ 
memasuki industri Hospitality. Sebagai langkah 
awal, ICON+ turut berperan serta dalam acara 
bertema HITA Reunion yang dihelat Hotel 
Information Technology Association Indonesia 
(HITA-ID) area Jakarta—Jawa Barat, 26—27 
Februari 2022. 

HITA-ID adalah sebuah asosiasi hotel di bidang Informasi dan Teknologi 
yang beranggotakan 367 Manajer IT dari 290 hotel yang tersebar di 35 
kota di Indonesia. Dengan coverage area layanan yang luas, ICON+ siap 
mendukung industri perhotelan (Hospitality). 

Sinergi Pemerataan 
Layanan Internet di 
Kabupaten Magelang

Sebagai upaya percepatan pemerataan layanan 
internet di seluruh wilayahnya, Pemerintah 
Kabupaten Magelang gandeng ICON+ guna 
pengembangan penetrasi internet fixed 
broadband. Khususnya, di wilayah Kabupaten 
Magelang yang belum terjangkau jaringan 
telekomunikasi. Melalui sinergi ICON+ dan 
Pemkab Magelang, diharapkan dapat membuka 
akses internet bagi masyarakat Magelang. 
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Musculoskeletal Disorder
Musculoskeletal disorder adalah gangguan fungsi 

sistem muskuloskeletal akibat terlalu sering 
digunakan untuk waktu yang lama, tanpa 
istirahat. Sistem muskuloskeletal terdiri dari 
ligamen, otot, saraf, sendi, tendon, dan tulang 
belakang, yang mendukung anggota tubuh, 

leher, dan punggung. 

Gangguan ini bisa dicegah dengan menerapkan prinsip ergonomis. 
Misalnya saja, menggunakan kursi yang ergonomis sehingga 
nyaman dan pas menopang tubuh saat duduk. Posisi tangan dan 
kaki saat duduk di depan komputer juga harus diperhatikan.  

Posisi tangan dan kaki rileks, 
pandangan mata sejajar dengan 
monitor, dan telapak kaki menempel di 
lantai—tidak bertumpu pada tumit atau 
ujung jari. Saat mengetik, tumpuan 
pada jari tangan, bukan pergelangan 
tangan. 

Beri jeda untuk tubuh beristirahat 
sejenak. Lakukan gerakan stretching 
agar otot-otot tubuh dan mata rileks 
serta melancarkan sirkulasi darah.

Duduk di depan komputer selama berjam-jam, lumrah bagi seorang pekerja IT. 
Lantaran, tuntutan pekerjaan IT yang membutuhkan akurasi tinggi dengan komputer/

laptop sebagai salah satu alat kerja utamanya. Namun, jika kondisi yang terus berulang 
ini tidak segera diantisipasi, bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan fisik maupun 

psikis pekerja, seperti berikut.

Waspadai Risiko Kerja 
di Bidang IT

iNSIGHT
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iNSIGHT

Computer Vision Syndrome
Sindrom ini diakibatkan 

ketegangan mata 
karena terlalu lama 
menatap layar 
komputer. Saat 
bekerja dengan 

komputer, mata harus 
terus fokus dan otot mata 

pun harus bekerja maksimal hingga mata 
menjadi lelah. 

Ditambah lagi, radiasi layar komputer 
sering menyebabkan gejala pusing dan 
sakit kepala. Untuk itu, atur jarak pandang 
mata dengan layar monitor minimal 45 cm 
sehingga pandangan mata sejajar dengan 
layar. 

Atur ketajaman dan kecerahan layar agar 
tidak terlalu menyilaukan mata. Begitu 
pun dengan pencahayaan ruang, hindari 
pencahayaan yang kurang terang. Sesekali, 
istirahatkan mata sejenak dengan cara 
mengalihkan pandangan ke lingkungan 
sekitar. 

Stres dan Depresi
Stres dan depresi juga bisa dialami pekerja 

yang terlalu lama di depan komputer. 
Keluhan ini bisa disebabkan sirkulasi 
udara yang buruk dalam ruang komputer. 
Beban kerja yang melampaui batas, 
tuntutan target kerja, deadline yang ketat 

juga bisa menyebabkan stres dan depresi. 

Untuk itu, selain menata ruang kerja dengan baik, diperlukan 
pula manajemen stres. Sebuah laporan yang dilansir 
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOH) 
menyebutkan stres kerja, overwork, dan lingkungan kerja 
dapat memengaruhi kesehatan pekerja IT. 

Untuk mengatasinya, tetaplah rileks serta beri waktu otak dan 
tubuh untuk istirahat. Otak manusia membutuhkan istirahat 
setiap 2 jam, sedangkan tubuh butuh istirahat setiap 1 jam. 

Manajemen stres bisa dipraktikan dengan membuat rencana 
kerja yang efektif, bersikap terbuka dengan atasan atau 
rekan kerja terkait masalah pekerjaan, serta membuat batas 
tegas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang tak kalah 
penting, beri waktu untuk diri sendiri alias me time untuk me-
recharge semangat kerja. 
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iTIPS

Hidup sehat, kini semakin mudah dan 
praktis. Banyak aplikasi di smartphone yang 
bisa dipilih sebagai tools untuk menerapkan 
gaya hidup sehat. Berikut rekomendasinya.

Aplikasi 
Smartphone untuk 
Hidup Lebih Sehat

GorryWell
Aplikasi one stop wellness solution 
ini menyajikan panduan seputar gaya 

hidup sehat dan layanan konsultasi ahli, 
seperti ahli gizi, psikolog, personal trainers, 

mentor yoga dan meditasi. 

Aplikasi yang berafiliasi dengan Kementerian 
Kesehatan RI ini memiliki ragam fitur. Di 
antaranya, Panduan Sehat Personal sebagai 
smart list dan meal plan calendar, Jurnal 
Kesehatan, Gorry Gourmet, dan Gorry Mart. 

Myfitsociety
Aplikasi ini dibekali 10 fitur utama 
untuk mendukung gaya hidup sehat 

user-nya. Fitur Olahraga Harian yang 
berisi lebih dari 100 video olahraga, Fit Tracker 

untuk memantau aktivitas dan menghitung 
kalori, lalu Kalori dan Nutrisi untuk mengatur 
asupan sehat harian. 

Pada Fitur Kalkulator Fitness, user bisa 
mengetahui indeks massa tubuh, kadar lemak, 
dan metabolisme tubuh. Ide-ide menu sehat 
juga bisa didapatkan user dari Fitur Video Masak. 

Fita
Aplikasi Fita menawarkan program 
kesehatan  sesuai kebutuhan user. 

Baik program diet maupun program 
olahraga, user akan mendapat bimbingan 

personal hingga terbentuk pola hidup sehat. 

Fitur-fitur yang disematkan, antara lain, 
berfungsi untuk mencatat makanan dan kadar 
kalorinya, konsumsi air minum, olahraga yang 
user lakukan, dan berat badan. Aplikasi ini 
juga menyajikan beragam konten seputar pola 
hidup sehat, resep makanan sehat, dan video 
olahraga/workout. 

GGL
Sesuai kepanjangannya “Gak 
Gendut Lagi”, aplikasi ini memang 

dikhususkan buat mereka yang ingin 
punya bentuk badan impian lewat program 

diet sehat. Di antaranya, Program Fat Loss alias 
program bakar lemak, program bakar lemak 
untuk ibu menyusui, dan program jaga berat 
badan. 

GGL juga menyajikan program olahraga yang 
mudah dipahami dan dilakukan di rumah sesuai 
kemampuan user. Tersedia pula fitur Jurnal 
Makanan, Kalkulator Kalori, dan Jurnal Progres.
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