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Transformasi Digital: 
Digitalisasi hingga 
ke Pelosok Negeri

1. Desa di Indonesia: 
 84.096 desa/kelurahan

2. Desa berpotensi ekonomi
l Penghasil produk unggulan: 

23.472 desa/kelurahan
l Ekspor produk unggulan: 
 2.385 desa/kelurahan

3. Potensi BUMDes: 
 56.039 desa/kelurahan

4. Desain Digitalisasi desa:
l Desa berbasis Big Data
l Pengembangan desa 

unggulan
l Percepatan pelayanan 

publik pemerintah desa
l Transparansi keuangan dan 

pembangunan desa

5. Desa terkoneksi TIK: 
 60% dari total desa

(Sumber: BPS, Kominfo, Kemendes)

Potensi Desa 
Dukung 
Ekonomi Digital

EDISI IV/2022 iHIGHLIGHT

iCONERS
Sentuhan Wanita, 
Buat Bisnis ICT Lebih 
Dinamis

iSOLUTION
Belanja Online? 
Di PLN Mobile Aja!

iCULTURE
Women for ICT, 
Kesetaraan di Seluruh Lini 
Bisnis ICON+

EDISI IV/2022

Selama kurun 2021—2022, penetrasi internet di Indonesia tercatat 
telah mencapai 77,02% atau meningkat dari 73,7% pada 2019-
2020. Kondisi ini menumbuhkan motivasi ICON+ untuk ikut serta 

dalam upaya peningkatan penetrasi internet di Tanah Air. 

Hal tersebut juga tak terlepas dari peran dan tanggung jawab ICON+ 
sebagai perusahaan ICT yang 100% Indonesia. Salah satunya, turut 
menyukseskan transformasi digital di Indonesia melalui penyediaan 
layanan internet fixed broadband yang terjangkau dan menjangkau 
pelanggan di seluruh negeri.  

Kehadiran layanan internet ICON+ di daerah sekaligus menjadi solusi 
bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan transformasi digital di 
wilayahnya. Sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah pun 
semakin meningkatkan keterjangkauan layanan internet ICON+.  

Kontribusi ICON+ tak terlepas dari peran talent-talent perempuan di ICON+. Meski lekat dengan imej maskulin, 
ICON+ membuka kesempatan yang sama bagi ICONers wanita untuk mengaktualisasikan dirinya di berbagai 
bidang. Hal itu dibuktikan dengan keseriusan ICON+ mengelola talent-talent perempuan hingga tercipta 
kesetaraan di seluruh lini bisnis ICON+

Selamat membaca!

Tetty Indrawati
Corporate Secretary

Kesetaraan
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iFOCUS

Dalam Peta Jalan Digital Indonesia 2021—2024, terdapat 
empat sektor strategis untuk meningkatkan konektivitas 
sekaligus menjembatani kesenjangan digital, yaitu 

infrastruktur, pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat digital. 
Infrastruktur ICT, seperti jaringan kabel serat optik, Base 
Transceiver Stations (BTS), dan satelit, akan menjadi tulang 
punggung dan pondasi utama akselerasi transformasi digital. 

Sementara, untuk terwujudnya 
pemerintahan digital, Pemerintah tengah 
menyiapkan Pusat Data Nasional (PDN) 
di empat lokasi. PDN merupakan upaya 
negara mengamankan data seluruh 
masyarakat yang akan menjadi komponen 
kekuatan nasional. 

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah terus berupaya untuk 
mengakselerasi transformasi digital nasional. Di antara agenda prioritas 
Pemerintah, adalah membuka akses layanan internet hingga ke pelosok negeri 
melalui pembangunan infrastruktur internet berkecepatan tinggi. Sebagai 
pelaku industri TIK berbendera nasional, ICON+ memiliki tanggung jawab untuk 
mendukung program pemerintah. Salah satunya, turut memastikan keberhasilan 
transformasi digital di Indonesia.

Transformasi Digital: 
Digitalisasi hingga 
ke Pelosok Negeri
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“Dengan keunggulan tersebut, 
khususnya di daerah, pelanggan ICON+ 
bisa menikmati layanan dengan harga 
kompetitif dan layanan purnajual yang 

langsung ditangani ICON+.”

Panca Prattamto
Vice President Government, Mining, Construction, 

& Hospitality Solution ICON+

Hilir dari infrastruktur dan PDN tersebut adalah 
ekonomi digital. Keduanya akan dimanfaatkan untuk 
pengembangan ekonomi digital. Untuk itu, diperlukan 
peran masyarakat digital. Dalam hal ini, talenta-
talenta digital yang akan menjadi kunci utama dalam 
keberhasilan transformasi digital, selain mindset, 
culture, process, technology, dan tools.

Strategi Transformasi
Jauh sebelum Transformasi Digital digaungkan, 
ICON+ telah berperan dalam sektor digital. Tepatnya, 
sejak berbagai layanan digital ICON+ diaplikasikan 
dalam operasional PT PLN (Persero) selaku holding. 
Hal ini secara tidak langsung berdampak terhadap 
masyarakat sebagai pelanggan PLN, seperti layanan 
digital yang dihadirkan dalam PLN Mobile.

Seiring waktu, layanan ICON+ makin berkembang. 
Tidak hanya menyediakan beragam solusi dan 
aplikasi untuk kalangan internal, ICON+ juga 
melakukan kustomisasi layanan sesuai kebutuhan 
pelanggan eksternal. 

Dengan pengalaman tersebut, yang didukung 
kompetensi ICON+ di bisnis ICT, ICON+ siap 
berkontribusi aktif dalam mengakselerasi 
transformasi digital di Tanah Air. ICON+ memiliki 
kesiapan sumber daya, baik infrastruktur maupun 
sumber daya manusia, yang tersebar di berbagai 
wilayah melalui sepuluh Strategic Business Unit 
(SBU) yang menjadi kantor perwakilan operasional 
ICON+ di daerah. 

ICON+ telah menyiapkan dua strategi utama 
untuk mewujudkan Transformasi Digital. Pertama, 
Ekstensifikasi, yaitu perluasan coverage yang 
menjangkau desa dengan akses infrastruktur PLN. 
Hak pemanfaatan atas aset strategis Right of Ways 
(RoW) atau tiang PLN menjadi modal besar sekaligus 
keunggulan ICON+ untuk memenuhi kebutuhan ICT 
masyarakat hingga ke pelosok Tanah Air 

“Keunggulan lainnya adalah ICON+ memiliki izin 
resmi dari pemerintah, perihal izin infrastruktur, NAP, 
ISP, dan ISO. Hal tersebut menjadi bekal kami dalam 
memberikan layanan terbaik bagi para pelanggan 
ICON+,” jelas PLT. Vice President Government, Mining, 
Construction, & Hospitality Solution ICON+ Panca 
Prattamto. 

“Dengan keunggulan tersebut, khususnya di daerah, 
pelanggan ICON+ bisa menikmati layanan dengan 
harga kompetitif dan layanan purnajual yang 
langsung ditangani ICON+,” lanjut Panca. 
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Strategi ekstensifikasi diimplementasikan ICON+ 
melalui Program Fiber Optics Roll Out guna 
menyediakan layanan internet fix broadband. Program 
ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan digital 
antarkelompok masyarakat, baik antarmasyarakat kota 
– desa maupun antarkelompok berpenghasilan tinggi 
– rendah. Strategi kedua, menyediakan solusi layanan 
yang sesuai atau mendukung transformasi digital. 

Di era transformasi digital, penting bagi ICON+ 
untuk menambah produk katalog baru dan 
turunannya sesuai tren kebutuhan ICT pelanggan. 
Pengembangan bisa dilakukan secara mandiri oleh 
ICON+ ataupun bermitra dengan pihak lain. 

“Misalnya saja, dengan menyediakan paketisasi 
layanan, seperti layanan solusi infrastruktur 
data connectivity, cloud computing, data center, 
command center yang di-bundling dengan layanan 
digital platform dan security,” ujar Panca. 

Smart Village
Sinergi dan kolaborasi merupakan kunci keberhasilan 
ICON+ dalam membuka aksesibilitas, meningkatkan 
konektivitas, serta memperluas jangkauan layanan 
ICT di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini, ICON+ 
memiliki hak pemanfaatan sekaligus pengelolaan 
RoW berupa tiang listrik PLN yang tersebar di seluruh 
Indonesia.

“Di daerah, Kami juga membawa 
gagasan ‘Smart Village’ kepada 
Pemerintah Daerah, baik tingkat 

kabupaten maupun provinsi. Gagasan 
ini merupakan solusi bundling antara 
layanan konektivitas internet dengan 

layanan aplikasi digital desa”.

 Iwan Sofyan Sorry
General Manager SBU Regional Sulawesi & 

Indonesia Bagian Timur

Mengembangkan dan memberdayakan 
potensi masyarakat desa dan 
komunitas lokal, baik kelompok tani, 
nelayan, maupun para pelaku UMKM.

Meningkatkan kinerja desa melalui:
l kemudahan proses administrasi
l percepatan pelayanan masyarakat
l pengelolaan APDes
l sinkronisasi dengan Program 

Pemprov, yaitu menghadirkan 
layanan secara cepat, efektif, efisien, 
tanggap, dan transparan

Mempercepat digitalisasi desa yang 
turut berperan dalam membantu dunia 
pendidikan Indonesia.

Tujuan Program Smart Village

Di daerah, ICON+ berkolaborasi dengan pemerintah 
daerah, seperti Diskominfo untuk mewujudkan 
transformasi digital di daerah. ICON+ menyediakan 
koneksi jaringan internet ke berbagai Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung 
pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan. 

“Di daerah, Kami juga membawa gagasan ‘Smart 
Village’ kepada Pemerintah Daerah, baik tingkat 
kabupaten maupun provinsi. Gagasan ini merupakan 
solusi bundling antara layanan konektivitas internet 
dengan layanan aplikasi digital desa,” ujar General 
Manager SBU Regional Sulawesi & Indonesia Bagian 
Timur Iwan Sofyan Sorry. 

1.

2.

3.
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Lebih lanjut, Iwan menjelaskan bahwa solusi layanan tersebut 
menerapkan sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan 
masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis 
pemanfaatan teknologi informasi dan akses internet di desa, 
yang sebelumnya tidak memiliki koneksi internet. Inilah yang 
menjadi komitmen ICON+ sejak lama, yaitu menghadirkan 
internet di desa-desa. 

“Sebagai anak usaha BUMN, aktivitas kami bukan sekadar 
menjalankan bisnis demi keuntungan semata. Lebih dari 
itu, kami harus aktif, turut serta dalam berbagai upaya 
memajukan negeri,” tegas Iwan. 

Selain tujuan tersebut, Program Smart Village juga dapat 
menjadi solusi untuk menekan  arus urbanisasi. Smart Village 
membuka akses internet sehingga menghadirkan peluang 
penghidupan yang lebih baik di perdesaan. 

“Dengan begitu, masyarakat desa tak lagi tergiur untuk 
bekerja di kota. Kalau istilah zaman sekarang: generasi 
milenial tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia,” ujar 
Iwan. 

Beberapa kota/kabupaten dan provinsi sudah menerapkan 
konsep Smart Village. Iwan mencontohkan di wilayah 
operasional SBU Regional Sulawesi & Indonesia Bagian Timur, 
Program Smart Village telah membuka akses internet desa 
di Provinsi Sulawesi Tengah. Begitu pula di wilayah Pemkot 
Bitung (Sulawesi Utara), telah tersedia layanan wifi kantor 
setingkat RW melalui Smart Village.

Inkubator Bisnis
Guna optimalisasi jaringan yang terbangun 
pada Program Smart Village, ICON+ 
menyelaraskan kebutuhan pemerintah 
dengan kebutuhan masyarakat untuk 
koneksi yang andal dari rumah.

Ke depannya, kebutuhan transformasi 
digital tidak hanya sebatas infrastruktur 
konektivitas. Khususnya, di wilayah urban 
perkotaan, akan membutuhkan lebih dari 
konektivitas (beyond connectivity). 

Sebagai contoh, Kota Makassar yang 
bercita-cita menjadikan Makassar 
sebagai Kota Metaverse yang diberi nama 
“Makaverse”. Nantinya, sistem pelayanan 
publik menjadi serba digital, cepat, dan 
mudah. 

Masyarakat pun berinteraksi pada satu dunia 
Virtual Reality (VR), tiga dimensi. Beberapa 
kota lain yang juga akan menerapkan konsep 
metaverse, antara lain Ibu Kota Negara (IKN), 
Bandung, Surabaya, dan Bali. 

Dengan bersinergi dan berkolaborasi, ICON+ 
mengambil peran dalam menciptakan 
beragam solusi smart digital untuk 
memenuhi kebutuhan pelanggan.
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Saat ini, perempuan memiliki hak dan peluang yang sama untuk mengaktualisasikan 
dirinya di berbagai bidang, termasuk bidang ICT. Kehadiran perempuan mampu 

memberikan sentuhan berbeda pada bidang yang lekat dengan imej maskulin ini.

Sentuhan Wanita, 
Buat Bisnis ICT Lebih Dinamis

R. Annisa Media Lestari
PLT. Manager Pemasaran & Penjualan
SBU Regional Jakarta & Banten

Sekarang ini, sudah tidak ada stereotipe bidang 
pekerjaan sehingga pekerjaan yang sifatnya 
“maskulin” pun bisa digeluti perempuan. Adanya 
kontribusi perempuan telah mengubah pandangan 
terhadap bidang ICT yang—sebelumnya  sangat 
teknis dan kaku menjadi lebih dinamis. 

Perempuan juga sudah lebih percaya diri dan berani 
untuk berkarir di bidang ICT, bahkan telah banyak 
yang berada pada posisi leader. Baik pria maupun 
perempuan, memiliki kompetensi yang setara dan 
bisa menjadi expertise di bidangnya. Sepanjang, 
mereka tekun dan memiliki semangat continuos 
learning yang tinggi. 



iCONERS

8

EDISI IV/2022

Afira Genubhy
Manager Pemasaran dan Penjualan
SBU Regional Sumatra Bagian Utara

Tidak dipungkiri, jika di era sebelumnya, 
memang masih terjadi ketidakseimbangan 
kualitas SDM antara pria dan perempuan. 
Selain peluang keikutsertaan dan 
pemberdayaan perempuan yang belum 
terbuka luas, adanya stereotipe tentang 
perempuan hanya cocok untuk jenis pekerjaan 
tertentu juga memengaruhi perempuan. 

Timbul kekhawatiran dalam diri perempuan 
saat ia harus terjun ke bidang keilmuan yang 
didominasi laki-laki. Tetapi, saat ini kondisinya 
telah berubah. Perempuan memiliki peluang 
yang terbuka luas untuk belajar dan berkarir, 
termasuk di ICON+. 

Dini Annisa
Manager Pemasaran dan Penjualan 
SBU Regional Jawa Bagian Tengah

Jika bicara kontribusi perempuan, saat 
ini sudah cukup banyak start up female 
technology dengan founder seorang 
perempuan. Bukan hanya meramaikan bisnis, 
start up itu bahkan mampu menggerakkan 
masyarakat. Memang, di bisnis ICT, seringkali 
dibutuhkan penyelesaian masalah dengan 
waktu cepat dan tepat. 

Dalam kondisi ini, perempuan cenderung lebih 
detail, terstruktur, sabar, serta tekun dalam 
menganalisis sebuah persoalan. Hingga, 
memunculkan ide-ide sampai menghasilkan 
sebuah inovasi. Di ICON+, sudah banyak 
ICONers perempuan yang menduduki posisi 
teknis, baik di jenjang fungsional maupun 
struktural sebagai pengambil keputusan. 

Eka Widya Purwitasari
PLT Manager Pemasaran dan Penjualan
SBU Regional Sulawesi & Indonesia Bagian Timur

Kesetaraan gender bukan semata tentang hak dan 
kewajiban. Di era industri 4.0 seperti sekarang ini, 
kesetaraan gender juga mencakup inovasi yang tidak 

memandang gender. Dalam hal ini, peran perempuan 
untuk kemajuan industri ICT adalah bagaiman ia 

menggunakan teknologi itu untuk berinovasi, melahirkan 
ide-ide baru guna mendukung goal perusahaan. 



iSOLUTION

Industri e-commerce tumbuh pesat seiring 
perubahan perilaku masyarakat dalam 
berbelanja. Menurut data yang dirilis 
dalam laporan “Navigating Indonesia’s 

E-Commerce: Omnichannel as the Future of 
Retail”, 74,5% konsumen memilih berbelanja 
online daripada berbelanja offline. 

Peningkatan aktivitas belanja online 
masyarakat juga terlihat dari kenaikan 
nilai transaksi ekonomi e-commerce yang 
dicatat pemerintah pada kuartal I/2022, 
yaitu Rp108,54 triliun. Angka tersebut naik 
23% dibandingkan periode yang sama tahun 
sebelumnya.   

Tren belanja online bukan hanya memacu pertumbuhan 
e-commerce. Namun, juga mendorong para pelaku usaha—
termasuk pelaku UMKM untuk bermigrasi ke platform digital, 
yakni melalui marketplace. 

UMKM Naik Kelas
Di tengah kompetisi marketplace saat ini, PLN Mobile 
menghadirkan fitur marketplace yang mengedepankan 
sederet unique value sebagai keunggulannya. Seperti halnya 
PLN Mobile, fitur ini dikembangkan dan dikelola oleh ICON+.

Keberadaan marketplace PLN Mobile di industri e-commerce 
nasional digadang sebagai sebuah karya inovasi anak 
bangsa yang sahamnya sepenuhnya dimiliki perusahaan 
berbendera nasional. 

Hadirnya fitur marketplace pada PLN Mobile kian melengkapi fungsi aplikasi bagi 
pengguna. Tidak hanya menikmati berbagai layanan kelistrikan, pengguna PLN Mobile 
kini juga bisa berbelanja online via SuperApps milik PLN tersebut. Bahkan, dari setiap 
transaksi belanja yang dilakukan, pengguna turut berpartisipasi dalam memajukan 

sektor UMKM di Indonesia.

Belanja Online? 
Di PLN Mobile Aja!
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Lewat fitur ini, pelanggan PLN yang juga user 
PLN Mobile bisa berbelanja sekaligus memenuhi 
kebutuhan listriknya. Di sisi lain, fitur marketplace 
adalah wadah yang disediakan PT PLN (Persero) 
bagi para pelaku UMKM binaan PLN untuk 
mempromosikan produknya kepada pelanggan. 

Fitur marketplace PLN Mobile juga merupakan 
bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 
(TJSL) PLN dalam membina dan mendorong 
pengembangan UMKM agar naik kelas. 

“Untuk saat ini, marketplace PLN Mobile memang 
tidak terbuka untuk umum seperti di marketplace 
lain. Seller yang masuk di sini adalah UMKM-
UMKM yang sudah terdaftar di PLN. UMKM yang 
bergabung di sini, kami pastikan sudah benar-benar 
terverifikasi,” jelas Junior Engineer User Interface/
User Experience Divisi Beyond KWH Lazarus Tharub 
Widijanto. 

Selain UMKM, dealer-dealer resmi kendaraan listrik 
(Electric Vehicle – EV) juga telah bergabung di 
marketplace PLN Mobile, seperti Hyundai dan Nissan. 
“Jadi, kami pastikan seller yang ada di marketplace 
PLN Mobile sudah trusted dan verified. Inilah salah 
satu value yang kami tawarkan,” tambah Lazarus. 

Keunggulan berikutnya adalah, mulai akhir 2022 
nanti, konsumen bisa memanfaatkan fasilitas kredit 
multifinance untuk pembelian EV di PLN Mobile. 

Hal ini sekaligus sebagai langkah ICON+ dalam 
mendukung peningkatan jumlah EV sesuai arahan 
Presiden Joko Widodo. 

Pembelian ev di PLN Mobile juga akan disertai 
layanan maintenance-nya. “PLN Mobile memiliki 
ekosistem kelistrikan yang disebut EVDS (Electric 
Vehicle Digital Service). Jadi, tidak terputus hanya 
sampai di pembelian kendaraan listrik, konsumen 
bisa memanfaatkan layanan EV lainnya, mulai 
dari charging di SPKLU maupun home charging, 
penggantian baterai, dan perawatan kendaraan 
listrik,” papar Lazarus. 

Perluasan segmen
Belum sampai setahun, tepatnya sejak fitur 
diluncurkan di akhir 2021 lalu, transaksi di 
marketplace PLN Mobile sudah tembus lebih dari 
6 milyar. Sedangkan jumlah produk yang terjual sudah 
menyentuh angka 80 ribu. Produk dengan transaksi 
terbesar, di antaranya kopi dan produk teknologi. 

Salah satu daya tarik marketplace PLN Mobile bagi 
pelanggan adalah harga-harga produk yang lebih 
murah dibanding marketplace lainnya. 

“Mitra kami adalah UMKM binaan PLN, mereka 
berharap transaksi lebih baik di PLN. Kebanyakan 
dari mitra ini sudah memotong harga produknya di 
awal sehingga harganya lebih murah dari harga yang 
mereka bandrol saat masuk di marketplace lainnya,” 
ungkap Lazarus. 

Seiring dengan pertumbuhan jumlah seller dan 
transaksi yang semakin besar, ICON+ akan terus 
mengembangkan fitur marketplace PLN Mobile, baik 
secara infrastruktur maupun operasional. Tercatat, 
sudah ada 900 permintaan pendaftaran seller yang 
masuk ke marketplace PLN Mobile. 

Dengan demikian, peningkatan infrastruktur dan 
operasional diharapkan dapat memperluas segmen 
pasar dan marketplace PLN Mobile pun terbuka bagi 
pelaku usaha secara umum.

Selain UMKM, dealer-dealer resmi 
kendaraan listrik (Electric Vehicle – EV) 

juga telah bergabung di marketplace 
PLN Mobile, seperti Hyundai dan Nissan. 

“Jadi, kami pastikan seller yang ada di 
marketplace PLN Mobile sudah trusted 

dan verified. Inilah salah satu value yang 
kami tawarkan.”

Lazarus Tharub Widijanto
Junior Engineer User Interface/User Experience 

Divisi Beyond KWH
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Tingkat partisipasi dan representasi perempuan 
di bidang Science, Technology, Engineering, and 
Math (STEM) memang masih terbilang rendah. 

Data BPS 2017 menunjukkan hanya 30% perempuan 
yang bergelut di sektor STEM. Sementara, data 
global yang dirilis UNESCO tahun 2018 mencatat 
hanya 22% perempuan profesional bekerja di bidang 
kecerdasarn artifisial (AI).

Tak dipungkiri, kondisi tersebut tak terlepas dari 
stigma tentang dominasi pria di sektor tersebut. 
Stigma tersebut masih membayangi popularitas, 
bahkan dapat menurunkan rasa percaya diri 
perempuan di sektor ini. 

Kondisi tersebut, tak hanya menjadi tantangan 
bagi perempuan, tetapi juga perusahaan untuk 
menghapus stigma tersebut dan memberikan 
peluang seluasnya kepada perempuan. Termasuk, 
memberikan keyakinan kepada perempuan bahwa 
mereka mampu berkontribusi di bidang STEM. 

Inilah salah satu tantangan yang dihadapi ICON+. 
Bidang bisnis ICON+ yang identik dengan maskulin 
tak lantas membuat perusahaan menutup pintu bagi 
perempuan. Justru, ICON+ membuka kesempatan 
besar bagi perempuan untuk berkarya dan berkarir di 
berbagai bidang di ICON+, termasuk bidang teknik. 

Hal tersebut dibuktikan dengan keseriusan ICON+ 
dalam pengembangan talent wanita dan pemberian 
kesempatan promosi. Bahkan, dengan meratifikasi 
aturan BUMN, ICON+ membuka kesempatan lebih 
besar bagi talent perempuan hingga batas usia 
maksimal 50 tahun dan batas maksimal untuk talent 
laki-laki 42 tahun. 

“Artinya, terbuka ruang gerak dan kesempatan lebih 
besar bagi perempuan. Hal ini akan meningkatkan 
partisipasi perempuan di perusahaan. Terbukti, tahun 
lalu di ICON+, banyak talent wanita yang mendapat 
promosi untuk level manajer, bahkan GM,” ungkap VP 
Human Capital ICON+, Gloria Magdalena Ndoen. 

Seiring perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK/ICT), makin banyak 
perempuan terjun di industri yang selama ini didominasi pria. Bahkan, tak sedikit 
perempuan yang menduduki posisi pucuk pimpinan sebagai pengambil keputusan. 
ICON+ sebagai perusahaan yang bergerak di bidang ICT pun memberikan kesempatan 
yang sama bagi setiap wanita untuk mengaktualisasikan dirinya di berbagai bidang, tak 
terkecuali bidang dengan keahlian teknis.

Women for ICT, 
Kesetaraan di Seluruh Lini Bisnis ICON+
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“Kami tidak pernah membedakan ketika ada 
lowongan pekerjaan maupun promosi. Kesempatan 
diberikan sama, untuk siapa saja. Selama dia 
capable, sekalipun perempuan, why not? Kami tidak 
melihat gender,” lanjut Gloria.  

Hingga saat ini di ICON+, ICONers wanita memang 
masih lebih banyak yang bertugas di bidang 
support dan niaga. Tetapi, tren ICONers wanita yang 
berkecimpung di bidang teknik pun mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun. 

Hal ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan 
target rasio talent wanita di tahun ini. Tahun lalu 
rasio talent wanita sebesar 5%. Target tahun ini 
sebesar 71% dari total pegawai talent. “Bicara target 
terhadap talent wanita, kami memang ingin terus 
meningkatkan rasio pejabat struktural dari pegawai 
wanita,” ujar Gloria.

“Prediksi kami, setidaknya dalam 2—3 tahun ke 
depan, akan banyak talent-talent wanita yang 
akan duduk di level strategis ICON+, seperti VP, GM, 
maupun manajer,” tambahnya.

Pengembangan talent wanita
Adapun program pengembangan yang diberikan 
kepada talent wanita, sama halnya dengan program 
pengembangan talent milenial. Bicara tantangan, 
Gloria menambahkan, target yang signifikan (71%) 
merupakan tantangan tersendiri. 

“Kami harus memastikan para talent fokus 
mengerjakan tugasnya sebagai talent di samping 
tugas-tugas rutinnya,” ujar Gloria.

Solusinya adalah turut melibatkan atasannya dengan 
memberikan kesempatan pada para atasan untuk 
menjadi mentor atau coach. “Kami libatkan dan 
meminta komitmen dari level atasannya agar para 
talent ini bisa mengikuti dan menyelesaikan program 
pengembangan secara penuh,” tegas Gloria. 

Selain pengembangan talent wanita, Manager 
Human Capital Development ICON+ Ginanjar 
Dwi Marthia menjelaskan bahwa ICON+ juga 
memberikan kesempatan pada ICONers wanita untuk 
berpartisipasi dalam School of Data yang tengah 
dikembangkan ICON+. “Dari sepuluh ICONers yang 
sedang dikembangkan untuk menjadi data scientist, 
lima di antaranya adalah perempuan,” jelasnya.  

“Artinya, ICONers wanita memiliki kapasitas dan 
kapabilitas sama dengan ICONers pria. Sekali lagi, 
ini pun menjadi bukti bahwa ICON+ selalu memberi 
kesempatan yang sama bagi pegawai perempuan,” 
sambung Ginanjar. 

Setiap program dan kebijakan yang digulirkan 
ICON+ diharapkan dapat memberikan akses yang 
setara sekaligus meningkatkan partisipasi ICONers 
wanita di perusahaan. Dengan demikian, akan 
meningkatkan rasa percaya diri ICONers wanita 
bahwa ia mampu dan bisa maju di garis terdepan, 
berdiri berdampingan bersama ICONers pria untuk 
memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan 
Indonesia.

1. Chief Executive/Directoral Chief 
Development Program, yaitu pengembang 
atas PLN

2. Senior Executive Development Program, 
yaitu pengembang talent menjadi level 

 VP/GM

3. Middle Executive Development Program, 
yaitu pengembang talent menjadi level 
manajer

4. Junior Executive Development Program, 
yaitu pengembang talent menjadi level 
supervisor

“Prediksi kami, setidaknya dalam 2—3 
tahun ke depan, akan banyak talent-

talent wanita yang akan duduk di 
level strategis ICON+, seperti VP, GM, 

maupun manajer”.

Gloria Magdalena Ndoen
VP Human Capital ICON+

PROGRAM PENGEMBANGAN TALENT 
MILENIAL DAN TALENT WANITA ICON+
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iEXPLORE

Mengintip Pesona 
Hidden Gems Indonesia

Kekayaan alam Indonesia menawarkan banyak destinasi wisata yang memesona. Di 
antaranya, bahkan masih jarang dijamah wisatawan. Lantaran, lokasinya terbilang 

cukup tersembunyi, tak ubahnya mutiara alam yang tersembunyi. Seperti apa pesona 
hidden gems Indonesia? Yuk, intip beberapa hidden gem spots berikut!

Pulau Kenawa –
Sumbawa, NTB

Pulau tak berpenghuni yang terletak di ujung barat 
Pulau Sumbawa ini menawarkan pesona bukit 
dan padang savana. Saat musim kemarau, Pulau 
Kenawa menampilkan eksotisme padang rumput nan 
gersang dengan semak dan perdu berwarna kuning 
kecokelatan.

Dari atas bukit kecil, Anda bisa menyaksikan momen 
sunrise, sunset, dan langit malam yang bertabur 
bintang. Di pulau ini, Anda juga bisa menikmati 
pantai berpasir putih dan surga bawah lautnya. Air 
laut yang bening menampakkan keindahan biota laut 
di dalamnya. 

Pulau Labengki – 
Konawe Utara,
Sulawesi Tenggara

Pulau yang terletak di Kawasan 
Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo 
ini memiliki gugusan pulau kecil 
sehingga sering dijuluki miniatur Raja 
Ampat. Pulau ini menawarkan spot 
menarik untuk diving, snorkeling, dan 
kayaking. Yang tak kalah memesona 
adalah Blue Lagoon dan Teluk Cinta—
teluk yang menyerupai hati. 
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Danau Kakaban Berau, 
Kalimantan Timur

Danau purba yang terbentuk 1—2 juta tahun 
lalu ini terletak di pulau tak berpenghuni, yaitu 
Pulau Kakaban. Air danau berasal dari air laut 
yang terperangkap di laguna dan bercampur 
dengan air hujan. Ubur-ubur ikut terperangkap 
bersama air laut yang, kemudian berevolusi 
dan hidup di air payau. 

Ubur-ubur tanpa sengat ini menjadi daya tarik 
Danau Kakaban. Berenang bersama ubur-ubur 
pun patut Anda coba saat berkunjung ke sini. 
Ubur-ubur Danau Kakaban telah dinyatakan 
dan diakui sebagai satwa langka di dunia. 

Rammang-Rammang –Maros, Sulawesi Selatan

Berjarak sekitar 40 km dari Kota Makassar, Rammang-Rammang menyuguhkan keindahan alam 
bukit karst. Dalam bahasa Makassar, rammang-rammang berarti “awan atau kabut”. Sesuai 
namanya, kawasan ini selalu tertutup kabut, terutama saat pagi dan hujan. Bukit karst yang 
menjulang tinggi ini dikelilingi sungai dan persawahan yang hijau dan asri. 

Selain pesona bukit karst, Anda juga bisa mengunjungi beberapa spot yang tak kalah memesona, 
seperti Hutan Batu Kapur, Sungai Pute, dan Telaga Bidadari. Lalu, ada pula gua purba dengan cap 
tangan manusia purba, yaitu Gua Bulu Barakka.
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Dukung Bali Smart Island, 
ICON+ Ikuti BDF 2022
Dalam rangka mendukung program Pemerintah Provinsi 
Bali, “Bali Smart Island”, ICON+ turut berpartisipasi 
dalam gelaran Bali Digital Festival 2022. Melalui 
kegiatan yang diselenggarakan pada 8—10 April 2022 
di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Denpasar ini, 
ICON+ sekaligus memasarkan produk dan layanannya, 
khususnya pada segmen pemerintahan dan BUMN. 

Bali Digital Festival (BDF) 2022 merupakan upaya 
Pemprov Bali untuk mengakselerasi pertumbuhan 
Ekosistem Bali Pulau Digital. Dengan mengusung tema 
“Digital Kerthi Bali: Enabling Bali as Digital Creative 
Paradise”, Pemprov Bali ingin menumbuhkembangkan 
kreativitas digital sehingga Bali menjadi surga bagi 
komunitas digital. 

Pada kesempatan tersebut, ICON+ menyampaikan 
komitmennya untuk menjadi penyedia solusi bagi 
Pemprov Bali dalam mewujudkan Bali Smart Island (BSI).

Untuk lebih mengenalkan layanan ICONNET di Sulawesi, khususnya di 
Makassar, ICON+ bersinergi dengan Institut Bisnis dan Keuangan (IBK) 
Nitro Makassar. Melalui kerja sama ini, ICON+ menyediakan wadah dan 
kesempatan bagi para mahasiswa untuk terjun di industri retail secara riil. 

Kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman 
antara ICON+ dan IBK Nitro pada 11 April 2022 di Ruang Rektor IBK Nitro, 
Makassar yang dihadiri oleh Rektor IBK Nitro Dr. H. Moh. Hatta Alwi Hamu, 
S.E., M.Si beserta Deputi Akademik & Inovasi dan Deputi Kemahasiswaan 
dan Kerja Sama.

“Kami (ICON+) berterima kasih atas kerja sama dalam hal penerapan 
PKL ini. Harapannya, kerja sama ini bisa memberi nilai tambah bagi 
kedua pihak. Selain itu, membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk 
bergabung sebagai tenaga pemasaran dalam memperkenalkan layanan 
ICONNET lebih luas lagi khususnya di wilayah Makassar,” ungkap GM SBU 
Regional Sulawesi dan Indonesia Bagian Timur Iwan Sofyan Sory. 

 Gubernur Bali Wayan Koster berharap ICON+ 
dapat mempertahankan komitmen dan terus 
bersemangat mendukung BSI. 

Dari BDF 2022, ICON+ akan menetapkan sejumlah 
langkah dan strategi untuk memaksimalkan BSI. 
Salah satunya, menyediakan jaringan fiber optic 
ICON+ untuk seluruh kabupaten di Bali.

Iwan menambahkan, kerja sama 
serupa terbuka untuk terus 
dikembangkan dengan kampus 
maupun SMA dan SMK di wilayah 
Sulawesi. 

Sejalan dengan budaya AKHLAK, 
kolaborasi ICON+ dan IBK Nitro 
bertujuan untuk memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa 
untuk penelitian, pelatihan, 
magang, Praktik Kerja Lapangan 
(PKL), dan pengabdian kepada 
masyarakat. Baik mahasiswa 
maupun tenaga pendidik, 
juga dapat mengembangkan 
kemampuan, memperoleh 
pengetahuan, dan menambah 
wawasan tentang industri retail. 

Dengan demikian, kerja sama 
diharapkan dapat meningkatkan 
produktivitas, kualitas kerja, 
dan daya saing mahasiswa 
di bidang kewirausahaan dan 
teknologi informasi. Kerja sama 
ini juga merupakan program 
Link & Match untuk mahasiswa 
mengimplementasikan ilmunya di 
dunia kerja.

ICON+ Beri Kesempatan Mahasiswa 
Terjun di Industri
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ICON+ gelar Soft Launching Energy Management 
System (EMS), pada 21 April 2022. PT Telkomsel 
sebagai salah satu pengguna EMS hadir dalam acara 
yang berlangsung di Hotel Grand Melia, Jakarta. 

EMS merupakan sebuah inovasi yang dikembangkan 
ICON+ untuk menghadirkan solusi dalam manajemen 
kelistrikan. Beragam fitur yang disematkan berfungsi 
untuk meningkatkan kualitas dan efisien layanan 
kelistrikan. 

Misalnya saja, Fitur Pengaduan Secara Mandiri. 
Melalui fitur ini, PT Telkomsel sebagai pengguna EMS, 
nantinya bisa melaporkan secara langsung ketika 
terjadi gangguan listrik.

ICON+ Kembangkan 
Sistem Manajemen Energi

“Hadirnya EMS akan menjadi pemacu bagi ICON+ 
untuk mengembangkan inovasi-inovasi lebih lanjut,” 
ujar VP Digital & Business Solution, Lantip Sasmito.

Selain pengenalan profil layanan EMS, pada 
kesempatan tersebut juga dilaksanakan 
penandatanganan berita acara antara VP 
Peningkatan Pengalaman Pelanggan PLN, Wahyu 
Ahadi dengan dan Lantip Sasmito. 

“Terima kasih atas terlaksananya kerja sama ini, PLN 
sebagai induk ICON+ yang cukup mendukung dan 
juga Telkomsel yang terus memberikan feedback. 
Semoga ke depannya kerja sama ini semakin 
baik dan semakin erat sehingga inisiatif bisa kita 
selesaikan dengan sempurna,” tutup Lantip. 
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iNSIGHT

Seperti yang dilansir situs resmi UGM, pakar 
kejiwaan UGM dr. Ronny Tri Wirasto, Sp.KJ. 
menjelaskan bahwa wanita lebih rentan 

terhadap stres dibandingkan pria. Padahal, 
sebenarnya wanita lebih mampu mengendalikan 
stres dibandingkan laki-laki karena tingginya hormon 
estrogen pada tubuh wanita, yaitu hormon yang 
bekerja untuk memblokir efek negatif stres di otak.

Banyak faktor yang mendorong wanita menjadi 
lebih rentan stres. Salah satunya, wanita cenderung 
memikirkan sesuatu secara berlebihan dibanding 
pria. Wanita juga memiliki cara respon terhadap 
stres yang berbeda dari pria. Jika pria menggunakan 
cara fight or flight response saat berhadapan 
dengan stres, wanita justru memilih bertahan dan 
beradaptasi dengan stres atau tend and befriend. 

Wanita Rentan 
Terhadap Stres? 

Yuk, Kelola Stres 
dengan Baik!

Stres dapat dialami siapa saja. Setiap orang tentu pernah mengalaminya, 
terutama wanita. Meskipun wanita cenderung memilih untuk bertahan dan beradaptasi 

dengan stres, jika tidak dikelola dengan baik, stres bisa memicu timbulnya penyakit. 
Karenanya, kenali penyebab dan gejala stres untuk penanganan yang tepat sebelum 

berdampak buruk terhadap kesehatan tubuh.
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iNSIGHT

Kenali Gejala
Ada banyak penyebab stres pada wanita, mulai 
dari masalah ekonomi, pekerjaan, hubungan, dan 
kesehatan. Tuntutan multiperan wanita sebagai 
seorang karyawan, istri, dan ibu tak jarang 
menimbulkan rasa terbebani atau tekanan.

Wanita juga seringkali menghabiskan lebih banyak 
waktu untuk memenuhi kebutuhan orang lain 
ketimbang kebutuhan mereka sendiri. Pada stres 
tingkat tinggi, seorang wanita bahkan tidak bisa 
mengenali apa yang mereka butuhkan. 

Ketika stres melanda, tubuh akan merespon dan 
memunculkan beragam gejala, seperti berikut. 

l Siklus menstruasi tidak teratur
 Stres bisa menyebabkan 

keseimbangan hormon terganggu 
sehingga membuat siklus haid 
tidak teratur. Biasanya, wanita yang 
bekerja dengan tingkat stres tinggi 
lebih berisiko mengalami gangguan 
periode haid pendek (kurang 24 hari).

l Rambut rontok
 Gejala rambut rontok biasanya akan 

muncul 
 3-6 bulan setelah stres menyerang, 

yang diawali dengan rambut kering, 
lalu rontok. Kerontokan rambut 
disebabkan meningkatnya produksi 
hormon androgen saat stres. 

l Jerawat
 Sama halnya seperti rambut rontok, 

produksi androgen yang meningkat 
juga membuat kulit sensitif 
sehingga mudah timbul jerawat. 
Selain pengobatan topikal, oral, dan 
sabun untuk menghilangkan bakteri 
penyebab jerawat, mengatasi stres 
dan penyebabnya adalah pengobatan 
yang paling ampuh.

l Berat badan naik
 Saat stres, tak jarang orang 

melampiaskannya dengan konsumsi 
makanan secara berlebihan dan 
makanan yang dikonsumsi cenderung 
yang berkalori tinggi. Kalau sudah 
begini, bukan cuma berat badan 
yang akan naik drastis. Namun, 
risiko penyakit, seperti diabetes dan 
jantung, serta depresi juga akan 
meningkat.

l Susah tidur
 Stres dan gangguan tidur memang 

berkaitan erat. Saat pikiran 
tertekan, bisa membuat sulit tidur, 
bahkan berujung pada insomnia. 
Jika dibiarkan, kondisi ini bisa 
menyebabkan sulit berkonsentrasi, 
lemas, mudah marah, dan tidak 
bersemangat. 

Kelola Stres
Stres memang bisa menimbulkan dampak negatif 
bagi tubuh. Namun, jika dikelola dengan benar, stres 
bisa menjadi hal yang positif. Untuk bisa mengelola 
stres dengan tepat, ketahui penyebabnya terlebih 
dahulu. Lalu, lakukan beberapa hal berikut.

1. Berolahraga secara rutin
 Bergeraklah dengan aktif karena 

tubuh akan memproduksi hormon 
pereda stres, yaitu endorfin. Hormon 
ini akan membuat rileks, tenang, dan 
tidur pun menjadi nyenyak.

2. Berkegiatan hobi
 Lakukan hobi atau kegiatan yang 

disukai, seperti membaca, menonton 
film, melukis, atau berkebun. 
Kegiatan ini bisa membuat Anda 
lupa waktu dan merasa bahagia saat 
melakukannya.

3. Berelaksasi
 Teknik relaksasi seperti yoga 

atau meditasi bisa meringankan 
kecemasan dan gejala depresi, 
menenangkan pikiran dan fokus, 
meningkatkan suasana hati, dan 
melawan pikiran negatif.

4. Istirahat yang cukup
 Berikan hak tubuh untuk beristirahat 

atau tidur 7—8 jam sehari. Ciptakan 
suasana tidur yang tenang dan 
nyaman dengan meredupkan lampu 
dan menyalakan aromaterapi. 

Wanita juga seringkali 
menghabiskan lebih banyak 
waktu untuk memenuhi 
kebutuhan orang lain 
ketimbang kebutuhan mereka 
sendiri. 
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iTIPS

Bijak Beraktivitas 
di Ruang Digital, 
Cegah KBGO

Seiring kemajuan teknologi digital, terjadi 
peningkatan aktivitas di ruang digital. 
Termasuk, makin maraknya kasus Kekerasan 
Berbasis Gender Online (KBGO). Menurut 
Internet Governance Forum IIGF), KBGO 
mengintai banyak perempuan di berbagai 
negara sebagai targetnya. Agar terhindar dari 
KBGO, kaum perempuan lebih waspada dan 
meningkatkan kesadaran dalam beraktivitas 
di ruang digital. Caranya? Simak sederet tips 
berikut, ya.

Bijak bermedia sosial 

Sebisa mungkin, hindari mencantumkan atau membagikan informasi yang bersifat pribadi, seperti 
nama lengkap, nomor telepon, atau alamat rumah. Lantaran, media sosial kerap digunakan sebagai 
sumber untuk menggali informasi pribadi seseorang. 

Hindari klik sembarang tautan

Salah satu kejahatan siber yang harus diwaspadai adalah adalah phising. Phising adalah upaya pelaku 
kejahatan untuk mendapat informasi pribadi targetnya. Biasanya, pelaku phising menggunakan tautan 
palsu untuk  memancing targetnya. Parahnya, pelaku terkadang bukan hanya mencuri data, tetapi juga 
menggunakan akun korban untuk melakukan kejahatan.

Blokir akses pelaku

Segera blokir akun atau nomor telepon pelaku jika menerima teror melalui media sosial, telepon, 
ataupun pesan singkat.  Biasanya, pelaku menggunakan lebih dari satu akun atau nomor telepon. Anda 
juga bisa menggunakan aplikasi Truecaller untuk mengidentifikasi dan memberi peringatan karena 
Truecaller memiliki daftar nomor mencurigakan atau telah teridentifikasi sebagai spammer. Daftar ini 
selalu diperbarui secara real time oleh lebih dari 310 juta pengguna Truecaller di seluruh dunia. 

Segera laporkan!

Hasil survei Truecaller menunjukkan 80—90% perempuan sering menerima telepon atau pesan yang 
bersifat seksual. Namun, tidak lebih dari 12% jumlah perempuan yang melapor ke pihak berwenang. 
Mayoritas perempuan memilih untuk tidak melapor karena kasus KBGO jarang ditanggapi dengan serius. 

Untuk itu, mulai dari sekarang, yuk kita cegah KBGO secara aktif. Salah satu caranya adalah segera 
melaporkan pada pihak berwajib jika mengalami tindak kejahatan siber atau KBGO.
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“Banyak hal 
yang bisa 
menjatuhkanmu. 
Tapi, satu-satunya 
hal yang benar-
benar dapat 
menjatuhkanmu 
adalah sikapmu 
sendiri.”
(R.A. Kartini)


