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Tahun 2021 sudah berlalu dan ICON+ pun berhasil melampauinya 
dengan cemerlang. Sepanjang tahun 2021, ICON+ mampu 
melangkah selaras dengan dinamika bisnis ICT hingga berhasil 

menutup tahun dengan capaian-capaian positif.  

Tahun 2021 juga menjadi momentum ICON+ dalam menghadirkan 
ICONNET, sebagai solusi layanan segmen pelanggan retail yang Andal 
(Reliable), Terjangkau (A!ordable), dan tanpa batas kuota (Unlimitted).

Segmen retail membukukan capaian yang sangat signifikan dengan 
pertumbuhan pelanggan baru retail mencapai lebih dari 10 kali lipat. 
Sementara itu, pendapatan usaha ICON+ mengalami pertumbuhan 
sekitar 12% pada Desember 2021. Hal ini tak terlepas dari adanya 
peningkatan kebutuhan internet masyarakat yang didorong peralihan 
gaya hidup masyarakat ke ranah digital, baik dalam bekerja, belajar, 
maupun bersosialisasi. 

Torehan prestasi 2021 tentunya menjadi semangat untuk melangkah, bahkan berlari lebih kencang di tahun 
2022. Optimisme dan sinergi dari seluruh ICONers menjadi modal utama dalam menghadirkan solusi layanan 
ICT terbaik. 

Semangat ini pula yang ingin digaungkan melalui ICON+News edisi perdana tahun 2022 guna mendukung 
pencapaian target 2022 dan percepatan transformasi digital di Indonesia.
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iFOCUS

Pandemi Covid-19 telah mendorong adopsi teknologi 
di berbagai lini, mulai dari pemerintahan, industri, 
pendidikan, hingga masyarakat. Pandemi pun 

menjadi akselerator bagi percepatan digitalisasi di 
Indonesia. 

Di sisi lain, pandemi juga telah mendorong terjadinya 
perubahan gaya hidup masyarakat. Masyarakat 
mulai beralih dari ruang fisik ke ruang digital dalam 
aktivitasnya, mulai dari bekerja, belajar, bertransaksi, 
hingga bersosialisasi. Hal ini turut berkontribusi terhadap 
tumbuhnya sektor ICT.

Optimisme ICON+
Hadapi Tren Pertumbuhan ICT di 2022

Sektor telekomunikasi dan informasi (Information and Communication Technology – 
ICT) bersinar cemerlang di tengah pandemi. Alih-alih terdampak, industri ICT justru 
tumbuh pesat, bahkan diprediksi akan tumbuh semakin positif tahun ini sehingga 

menumbuhkan optimisme para pelaku bisnis ICT. 

Pada 2022, adopsi teknologi diperkirakan 
semakin pesat. Salah satunya dipacu 
transformasi industri ke arah Society 5.0 atau 
Society of Intellegence. Society 5.0 semakin 
menguatkan integrasi ruang fisik dan digital. 

Teknologi Blockhain, IoT (Internet of Things), 
Big Data, dan AI (Artificial Intelegence) akan 
menjadi tren yang semakin booming di tengah 
masyarakat. Seperti halnya, Metaverse dan NFT 
yang kian bertumbuh popularitasnya sebagai 
dunia digital.

Penetrasi internet 
Indonesia: 73,7% 
dari total populasi 
Indonesia

Pertumbuhan Sektor ICT di Indonesia

Pertumbuhan sektor 
ICT 2021 (yoy): 5,51% 
(kuartal III)

Pengguna internet 
di Indonesia: 
204,7 juta orang 
(Peringkat ke-7 di 
Asia Tenggara)

(Sumber: Data Reportal, Januari 2022 & Internet World Stats)

Pertumbuhan ekonomi 
2021 (yoy): 3,69%
Kontribusi ICT: 4,4% 
terhadap PDB Nasional 
(lebih dari Rp4 Triliun)

1 2 3 4
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iFOCUS

Dengan kecepatan rata-rata 20,20 Mbps, 
Indonesia lebih unggul dibanding Kamboja yang 
kecepatan rata-rata 19,36 Mbps (Januari 2022). 
Singapura dan Thailand yang berada di posisi 
teratas masing-masing memiliki kecepatan 
internet rata-rata 192,01 Mbps dan 184,03 
Mbps. 

Dengan kondisi wilayah yang terdiri dari 17 
ribu pulau, menggelar jaringan internet fixed 
broadband adalah sebuah tantangan besar. 
Oleh karena itu, ICON+ telah berkomitmen untuk 
mendukung Pemerintah dalam menghadirkan 
layanan internet andal, berkecepatan tinggi, 
dan stabil bagi masyarakat di seluruh wilayah 
Indonesia.  

“Akselerasi penguatan atau perluasan 
coverage di Indonesia tidaklah mudah. 
“Namun, ICON+ memiliki keunggulan 
untuk bisa melakukan perluasan coverage 
ke seluruh wilayah Indonesia, di mana 
terdapat tiang listrik PLN”.

Di sisi lain, dengan jumlah pengguna internet terbesar 
ke-7 di Asia Tenggara (204,7 juta orang), Indonesia 
memiliki tingkat penetrasi internet 73,3% yang masih 
memberi ruang untuk digarap. Begitu pun dengan 
penetrasi fixed internet broadband di Indonesia, yang 
baru mencapai 4% (Bank Dunia, 2021). 

Fakta tersebut menjadi cambuk bagi ICON+ untuk 
memberikan solusi layanan ICT terbaik yang menjangkau 
dan mudah dijangkau masyarakat di seluruh negeri 
sehingga turut mendorong percepatan transformasi 
digital di Tanah Air, sebagaimana tertuang dalam 
Roadmap Indonesia Digital 2021—2024. 

Tren pertumbuhan positif sektor ICT menciptakan 
lingkungan bisnis yang kondusif hingga berdampak 
positif terhadap pertumbuhan bisnis dan pendapatan 
ICON+, terutama dari segmen retail. ICON+ membukukan 
capaian signifikan di segmen retail melalui ICONNET. 

ICONNET yang diperkenalkan pada 31 Mei 2021 
mencatatkan pertumbuhan 10 kali lipat atau telah 
melayani lebih dari 100 ribu pelanggan (Desember 2021). 
Sementara itu, pendapatan usaha ICON+ mengalami 
pertumbuhan sekitar 12% pada Desember 2021 
(unadited) dibandingkan tahun 2020.   

Competitive Advantage
Salah satu prioritas Pemerintah dalam percepatan 
transformasi digital adalah ketersediaan infrastruktur 
digital. Hal ini didasari kondisi masih rendahnya 
pengguna internet fixed broadband di Indonesia karena 
terbatasnya layanan, baik dari sisi akses maupun tarif 
layanan yang belum terjangkau seluruh masyarakat. 
Berdasarkan data Bank Dunia pada 2021, penetrasi 
pasar jaringan internet berbasis pita lebar tetap ini 
baru mencapai 4%. Begitu pun dari sisi kecepatan, 
Indonesia memiliki kecepatan nyaris paling rendah di 
Asia Tenggara. 

Yuddy Setyo Wicaksono 
Direktur Utama ICON+

Sumber: www.kominfo.go.id – Siaran Pers No. 226/HM/KOMINFO/06/2021

ROADMAP INDONESIA DIGITAL 2021 - 2024

4 Fokus Utama untuk Percepatan Transformasi Digital:

1. Memperluas akses 
infrastruktur digital

2. Mendorong adopsi 
teknologi

3. Mengembangkan 
talenta digital

4. Menyelesaikan 
regulasi pendukung
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Rahmad Evan Purnawan
VP Corporate Planning

Divisi Corporate Planning and Performance ICON+

ICON+ dapat melakukan capital leverage 
terhadap bisnis berbasis teknologi yang 
akan menjadi tren, seperti Big Data, IoT, dan 
Artificial Intellegence.

Dengan keunggulan kompetitif (competitive 
advantage) sebagai anak usaha PT PLN (Persero), 
ICON+ memiliki potensi pengembangan jaringan 
hampir di seluruh wilayah Indonesia. PLN memberikan 
hak eksklusif kepada ICON+ untuk memanfaatkan 
jaringan tiang listrik sebagai jaringan penyangga fiber 
optic (FO). Dengan rasio elektrifikasi 99,6%, jaringan 
distribusi (tiang listrik) PLN tersebar luas, termasuk di 
wilayah remote, kawasan 3T.

Direktur Utama ICON+ Yuddy Setyo Wicaksono 
mengatakan, akselerasi penguatan atau perluasan 
coverage di Indonesia tidaklah mudah. “Namun, ICON+ 
memiliki keunggulan untuk bisa melakukan perluasan 
coverage ke seluruh wilayah Indonesia, di mana 
terdapat tiang listrik PLN,” tegas Yuddy.

Oleh karena itu, ICON+ hadir sebagai pilihan solusi bagi 
masyarakat dalam mendukung peningkatan penetrasi 
internet fixed broadband di Indonesia. Kebutuhan 
masyarakat untuk saling terhubung melalui internet, 
tak ubahnya kebutuhan akan listrik.  

“Terutama di tengah pandemi, di saat komunikasi lebih 
banyak menggunakan internet, terdapat gap yang 
sangat besar antara daerah yang sudah dan belum 
terjangkau layanan internet. Inilah panggilan kami 
untuk turut mencerdaskan bangsa,” lanjut Yuddy. 

Keunggulan berikutnya adalah sinergi dan kolaborasi 
serta dukungan dari seluruh entitas PLN Group. 
Dengan memanfaatkan teknologi dan digitalisasi 
proses, ICON+ dapat mengoptimalkan seluruh 
resources guna mempercepat perluasan jaringan, 
menghadirkan layanan yang menjangkau dan 
terjangkau bagi masyarakat di seluruh Indonesia. 

VP Corporate Planning Divisi Corporate Planning 
and Performance ICON+ Rahmad Evan Purnawan 
menambahkan, dengan privilege sebagai bagian dari 
PLN Group, ICON+ dapat melakukan capital leverage 
terhadap bisnis berbasis teknologi yang akan menjadi 
tren, seperti Big Data, IoT, dan Artificial Intellegence. 
Hal ini selaras dengan peran dan tugas ICON+ sebagai 
ICT Enabler untuk mewujudkan Transformasi PLN. 

Ekonomi Digital  
Komitmen ICON+ untuk memperluas jangkauan 
layanan, bukan hanya sebatas pada pembangunan 
infrastruktur dan penyediaan layanan internet. 
Namun, juga turut mengembangkan potensi 
ekonomi daerah, khususnya di perdesaan, melalui 
pemanfaatan teknologi digital. 

Di antara upaya ICON+ adalah mendukung 
terwujudnya smart city dan desa digital di berbagai 
daerah melalui kerja sama dengan Pemda setempat. 
Dukungan yang diberikan berupa infrastruktur 
layanan internet dan pengembangan aplikasi yang 
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Khususnya, 
pelaku ekonomi usaha lokal/UMKM/BUMDes dalam 
mengelola, mengembangkan, dan memasarkan 
produk lokal unggulannya. 

Salah satu aplikasi yang dikembangkan ICON+ untuk 
mendukung para pelaku usaha adalah aplikasi 
AIRSale. Aplikasi kasir berbasis online ini memberi 
kemudahan sekaligus mengoptimalkan transaksi 
retail bagi penggunanya. 

“Kami akan melakukan digitalisasi di daerah-daerah. 
Harapannya, seluruh Pemda di Indonesia bisa 
didigitalisasi sehingga bisa memberikan dampak 
positif bagi Pemda dan masyarakatnya. Dengan 
digitalisasi, semua pelaksanaan administrasi bisa 
dilakukan secara digital. Informasi seputar daerah/
desa, seperti produk unggulan dan wisata daerah, bisa 
diakses secara nasional, bahkan global,” papar Yuddy. 

Keberhasilan upaya digitalisasi yang dilakukan ICON+, 
tentunya tak terlepas dari peran ICONers yang ber-
AKHLAK. “ICONers adalah human capital atau aset 
perusahaan. Maka, sebagaimana pemahaman aset, 
ICONers harus memberikan kontribusi optimal untuk 
tercapainya target perusahaan,” imbuh Evan.. 

Salah satu bentuk kontribusinya adalah dengan 
selalu mengobarkan semangat bersinergi dalam 
menghadapi setiap tantangan untuk tercapainya 
target dan tujuan bersama. Dengan sinergi bersama 
PLN Group, Pemerintah, dan stakeholder terkait 
lainnya, akan mengoptimalkan peran ICON+ dalam 
mendukung akselerasi transformasi digital di seluruh 
wilayah Tanah Air hingga terwujud Indonesia Digital 
pada 2024 mendatang. 
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iCONERS

Semangat, komitmen, dan dedikasi adalah kunci untuk mencapai tujuan. 
Kini, gerbang 2022 telah terbuka dan di garis start inilah, ICONers siap 
berlari kencang, bersama mencapai target 2022. 

Semangat Capai 
Target 2022

“Teknologi dan digitalisasi akan terus berkembang. Mau tidak mau, setiap orang 
harus mengikuti perkembangan tersebut agar tidak tertinggal. 

Hal ini membuka peluang tidak terbatas bagi ICON+ yang bergerak di jasa 
telekomunikasi dan teknologi. ICON+ memiliki infrastruktur yang besar dan 
teknologi digitalisasi.

Yang utama adalah ICON+ memiliki SDM-SDM muda yang bukan 
hanya kompeten di bidangnya. Namun, juga selalu bersemangat dalam 
mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk menciptakan solusi dan layanan 
terbaik bagi pelanggan demi tercapainya target perusahaan. 

Untuk itu, ICONers, mari kita terus berkreasi dan berinovasi dengan 
memanfaatkan teknologi guna menjaga keandalan layanan. Fokus membuat goal 
yang lebih kecil untuk mencapai goal yang besar. 

Dengan spirit AKHLAK, tentunya ICONers dapat menjadikan ICON+ kapal pesiar 
dan perusahaan terkemuka di Indonesia.” 

Gatot
Supervisor 
Operation & 
Maintenance 
MSRS, Divisi 
Infrastructure 
Services ICON+
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FX Yunianto Wibowo 
Manager Bidang Service Monitoring & QA, 
Divisi Digital Services & Research ICON+

“Tantangan akan semakin 
menantang. Kita harus bisa 
menghadirkan layanan 
berkualitas, cepat, dan 
harga yang bersaing. 
Target yang dicanangkan 
merupakan cambuk bagi 

ICONers untuk terus berlari dan menyejajarkan 
dengan layanan lain. 

Strategi yang mesti dilakukan ICON+ adalah 
memberikan pilihan layanan solusi fixed 
broadband yang terjangkau, andal, dan 
unlimited.  Selain itu, perlu adanya kolaborasi 
dengan mitra strategis dan seluruh elemen 
untuk memajukan ICON+. 

Kita berada dalam satu “kapal pesiar” yang 
sama, satu tujuan yang sama, harus bisa 
menjadi inspirasi dan memberikan energi 
positif. Semua ICONers semakin kompak dan 
terus berkolaborasi, berjuang untuk menggapai 
target. Hingga akhirnya, ICON+ semakin tumbuh, 
revenue meningkat, dan lebih berkontribusi 
untuk holding dan dicintai pelanggan.”

iCONERS

M. Fahri Rian Dinni
Engineer Configuration Management, Divisi 
Network Services ICON+

“ICON+ mempunyai 
potensi besar sekaligus 
peluang tinggi tahun 
ini. Lantaran, ada 
demand besar di sana 
meskipun di tengah 
pandemi. Untuk 

meraih peluang dan mengembangkan 
potensi tersebut, kuncinya: Sinergi. 

Seperti kata pepatah, ‘There is no 
superman in this world, but there is 
super team’. Selain melakukan berbagai 
upaya pengembangan dan improvement, 
bersinergi dengan pihak-pihak lain bisa 
mendukung pencapaian target perusahaan. 

Tak kalah penting, ICONers juga harus selalu 
berpikir dan bersikap positif, ceria, dan 
tetap ber-AKHLAK. Harapannya, perusahaan 
bisa selalu tumbuh dan berkembang serta 
memberi manfaat dan keberkahan, baik 
untuk pelanggan maupun ICONers.”

“Peluang dan potensi ICON+ pada 2022 sangatlah besar. Akan tetapi, peluang 
dan potensi perlu dibarengi dengan kesiapan finansial, operasional, dan 
digitalisasi sistem internal agar semua proses dapat terintegrasi. Bidang 
Manajemen Risiko selalu siap mendampingi setiap Business Process Owner 
untuk mengidentifikasi, menggali solusi bersama, atau mitigasi setiap risiko 
yang dapat menghambat tercapainya target perusahaan di 2022. 

Semoga pada 2022, ICON+ dapat mencapai semua target yang telah ditetapkan 
dan memberikan manfaat yang luas bagi bangsa dan negara. Untuk ICONers, 
semakin kompak dan bahu-membahu dalam mencapai target perusahaan. 

Pacu semangat dengan lakukan komunikasi yang positif agar terbangun 
suasana yang positif dalam bekerja. Sempatkan jalin rasa kebersamaan dan 
peduli antar ICONers. Semoga, kita semua selalu diberikan kesehatan dan 
kebahagiaan.”

Panji Maulana Aziz
O!cer Corporate Risk Divisi Legal, Compliance, and Risk ICON+
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iSOLUTION

AIRSale adalah aplikasi kasir berbasis online yang akan memberi 
kemudahan dan optimalisasi transaksi ritel bagi user. Dalam hal 
ini, pelanggan/pembeli, pemilik/mitra bisnis, hingga Pemerintah 
Daerah (Pemda). 

Aplikasi ini hadir untuk menjawab kebutuhan pasar akan 
transformasi dan optimasi transaksi perdagangan. Berdasarkan 
data yang dirilis Statista—perusahaan spesialis data konsumen 
dan pasar (Mei 2019), total transaksi perdagangan di Indonesia 
menempati urutan ke-5 terbesar di dunia. 

Disamping itu, perkembangan UMKM di Tanah Air juga cukup 
berkontribusi terhadap PDB Nasional. Karenanya, transformasi 
dan optimasi proses bisnis UMKM pun sangat diperlukan, dalam 
hal proses Point of Sales (POS).    

Transformasi dan optimasi dalam rupa AIRSale ini, tak hanya 
memberi kemudahan transaksi ritel. Namun, juga memberikan 
ketepatan dan transparansi, baik bagi pemilik usaha maupun 
Pemda, terkait dengan pendapatan maupun pelaporan pajak. 
Dengan AIRSale, pemilik usaha akan memiliki cash register 
management untuk mengatur semua transaksi keuangan. 

Lalu, juga dapat membuat rencana 
penjualan berdasarkan trending produk 
sekaligus mengontrol produk agar 
terhindar dari kegiatan produksi yang 
tidak tepat sasaran. 

Sementara, Pemerintah Daerah, AIRSale 
yang terintegrasi dengan dashboard 
di Badan Pendapatan Daerah akan 
memudahkan dalam memantau jumlah 
pajak secara online. Dalam hal ini, jumlah 
pajak yang diperoleh dari setiap transaksi 
di merchant seperti kafe, restoran atau 
hotel, baik harian ataupun bulanan.

Fitur Tambahan
Untuk mengoptimalkan fungsi dan 
manfaat aplikasi, ICON+ melakukan 
perbaikan dan pengembangan AIRSale 
secara berkelanjutan. Tahun ini, 
pengembangan aplikasi AIRSale fokus 
pada penambahan beberapa fitur, seperti 
Inventory Management, Fitur Payment 
Point Online Bank (PPOB), Back O!ce 
Tools, serta Fitur Enhancement pada 
Dashboard PAD. 

Fitur Inventory Management akan 
memudahkan pemilik bisnis untuk 
memonitor inventori agar stok 
penyimpanan lebih efisien. Fitur PPOB 
yang terintegrasi dengan biller PLN 
berfungsi untuk penjualan token listrik, 
pembayaran tagihan listrik, maupun 
transaksi non tagihan listrik. 

Selain memudahkan pelanggan PLN, 
fitur PPOB juga bisa menjadi tambahan 
pendapatan bagi pemilik bisnis. 
Sedangkan, fitur Back O!ce Tools 
berfungsi untuk monitoring PPOB dan 
merchant master data.

Sejak diluncurkan 2019 lalu, aplikasi AIRSale terus dikembangkan ICON+. 
Pengembangan lebih lanjut diharapkan dapat memaksimalkan fungsi 
aplikasi sehingga kian memudahkan aktivitas transaksi pengguna.

    AIR Sale, 
Makin Mudah dengan 
Fitur Tambahan
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iSOLUTION

“Pengembangan fitur-fitur ini diharapkan 
dapat semakin mempermudah aktivitas 
transaksi user. Khususnya, dari sisi 
pembayaran karena semakin banyak 
kanal pembayaran yang terintegrasi 
dengan sistem AIRSale,” jelas Engineer 
Product Validation & Prototyping, Divisi 
Digital & Business Solution ICON+ 
Natassya Amalia Anza. 

Natassya menambahkan, sebagai 
strategi sekaligus kunci sukses dalam 
pengembangan aplikasi adalah 
semangat untuk selalu berinovasi dan 
update terhadap kebutuhan pasar serta 
benchmarking pada platform POS lain. 

Ke depan, AIRSale diharapkan dapat 
berkontribusi signifikan, baik bagi pemilik 
bisnis, Pemda, pelanggan, maupun ICON+ 
sebagai penyedia platform dan PT PLN 
(Persero) sebagai salah satu biller yang 
terdaftar. Dalam hal ini, modul PPOB akan 
dapat menjangkau pelanggan PLN lebih 
banyak dan lebih luas lagi. 

Dengan selalu berkembang dan 
berinovasi sesuai kebutuhan pasar, pada 
akhirnya, AIRSale akan menjadi jawaban 
dan solusi terbaik untuk platform POS, 
PPOB, maupun Dashboard PAD.

Kemudahan bagi Pengguna
1. Pelanggan

%� Transaksi lebih 
efisien

%� Pembayaran secara 
digital

2. Pemilik/Mitra Bisnis

%� Transaksi penjualan 
real time

%� Pengelolaan bisnis 
lebih efektif

%� Monitoring transaksi 
bisnis kapan dan di 
mana saja

3. Pemerintah Daerah

%� Pelaporan pajak 
daerah secara real 
time

%� Peningkatan pajak 
pendapatan daerah

FITUR AIRSale
1. PAD

%� Login
%� Management WP
%� Dasboard Transaksi 

& Live Monitoring 
Transaksi, Info On/
O!ine

%� Monitoring Transaksi 
(Filter)

%� Open API (Capture 
Transaksi dan Cek 
Status)

%� Setting
%� Management User

2. POS

%� Menu Management
%� User Management
%� Dashboard 

Transaksi
%� Report Transaksi
%� Self Service 

Registration
%� Approval Workflow 

for Registration
%� Manage 

Subscription/User 
Package

Natassya Amalia Anza 
Engineer Product Validation & Prototyping, Divisi 

Digital & Business Solution ICON+

Pengembangan fitur-fitur ini diharapkan 
dapat semakin mempermudah aktivitas 
transaksi user. Khususnya, dari sisi 
pembayaran karena semakin banyak 
kanal pembayaran yang terintegrasi 
dengan sistem AIRSale.
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Dalam konteks perusahaan, inovasi 
dapat berkaitan dengan memodifikasi 
model bisnis dan beradaptasi dengan 

perubahan untuk menciptakan produk atau 
layanan yang lebih baik dan unggul. Selain itu, 
inovasi juga dapat diartikan sebagai proses 
dalam membuat model bisnis baru atau 
menciptakan produk dan layanan yang baru.

Bentuk inovasi dalam bisnis pun bermacam-
macam. Dalam perusahaan, inovasi sebagai 
pendorong pertumbuhan perusahaan dilakukan 
pada berbagai aspek, seperti model bisnis. 

Pada aspek tersebut, inovasi dilakukan dengan melakukan 
penelitian dan analisis model bisnis eksisting serta 
perkembangan perilaku pasar yang ada. Hasil penelitian 
dan analisis akan memunculkan inovasi model bisnis baru 
yang lebih efektif dan efisien. 

Kemudian, pada aspek produk, inovasi dilakukan dengan 
mengadopsi teknologi terbaru. Hasilnya, produk menjadi 
lebih relevan dengan perkembangan zaman. 

Dengan demikian, tanpa inovasi, bisnis akan terasa kurang 
menarik dan kurang diminati. Perusahaan maju dan 
berkembang adalah perusahaan yang selalu berinovasi.

Di era modern dan serba teknologi seperti saat ini, inovasi menjadi salah satu kunci kesuksesan 
sebuah perusahaan. Untuk itu, membangun budaya inovasi hingga terbentuk ekosistem inovasi 
di perusahaan merupakan strategi jitu perusahaan untuk tumbuh, berkembang, dan menjaga 
keberlanjutannya.

Bangun Ekosistem Inovasi, 
Kunci Keberlanjutan Perusahaan
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Fokus Inovasi
Inovasi pun menjadi kata kunci di industri ICT 
(Information & Communication Technology). 
Seperti halnya, ICON+ yang terus berinovasi guna 
meningkatkan produk dan pelayanan kepada 
pelanggannya. 

Untuk itu, agar dapat menyulutkan semangat inovasi 
dan terwujudnya budaya inovasi yang mengakar 
kuat, ICON+ memberikan penghargaan kepada para 
inovator di ICON+ melalui ajang karya inovasi. Divisi 
Digital Services & Research, dalam hal ini Bidang 
Research & Technology, menjadi penyelenggara 
ajang karya inovasi internal sekaligus menjadi 
promotor bagi para inovator ICON+ untuk mengikuti 
ajang karya inovasi di luar lingkungan ICON+.

Manager Research & Technology, Divisi Digital 
Services & Research ICON+ Boyke Muhammad Noor 
mengungkapkan, kurang lebih ada 20 inovasi per 
tahun yang telah diciptakan para inovator ICON+ 
selama 2 tahun terakhir. Area inovasi dibagi menjadi 
dua kategori, yaitu peningkatan dan perbaikan 
proses bisnis serta inovasi produk baru.

Dalam area proses bisnis, inovasi diharapkan dapat 
menjadi katalis percepatan transformasi digital di 
ICON+. Sedangkan, pada area inovasi produk baru, 
diharapkan telah menerapkan teknologi berbasis 
digitalisasi sehingga produk yang dilahirkan mampu 
mengadopsi sistem operasional berbasis otomasi 
dan analisis data. 

Selain itu, dapat mendorong timbulnya perilaku 
digital yang akan mendorong dan membuka 
peluang-peluang baru terhadap kemunculan produk 
turunan baru. Tentunya, produk turunan yang 
dihasilkan juga sesuai dengan fokus inovasi di ICON+, 
yaitu “Penerapan Digitalisasi”.

Peningkatan Kualitas
Saat ini, Bidang Reseach & Technology tengah 
melakukan riset dan pengembangan inovasi dalam 
area Artificial Intelligence dan Internet of Things. 
Disamping itu, melakukan usaha-usaha untuk 
meningkatkan kompetensi dalam analisis dan 
pemanfaatan Big Data. 

Ketiga area inovasi tersebut menjadi dasar bagi para 
inovator dalam menciptakan inovasi ke depannya. 
Dengan begitu, inovasi-inovasi yang dihasilkan akan 
lebih relevan dan maju dalam hal teknologi.

Sebagai penanggung jawab pengelolaan inovasi 
di ICON+, Divisi Digital Services & Research terus 
berupaya agar para inovator di ICON+ dapat 
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. Di 
antaranya, melalui bimbingan dan workshop dalam 
bidang pengembangan ide, penyusunan/penulisan 
karya inovasi, dan pembangunan prototipe inovasi. 

“Dengan upaya tersebut, pada 2022, diharapkan 
terjadi peningkatan jumlah inovator di ICON+ dan 
peningkatan kualitas karya inovasi,” tutup Boyke 
Muhammad Noor.

Boyke Muhammad Noor 
Manager Research & Technology, Divisi Digital 

Services & Research ICON+

Sebagai penanggung jawab pengelolaan 
inovasi di ICON+, Divisi Digital Services & 
Research terus berupaya agar para inovator di 
ICON+ dapat meningkatkan pengetahuan dan 
kemampuan.
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iEXPLORE

Kampung Warna-Warni Jodipan
Kampung yang berlokasi di Kota Malang ini terlihat 
sangat atraktif. Deretan rumah bercat warna-warni 
yang mencolok tampak berbaris di lahan berundak. 
Tak hanya menampilkan deretan rumah warni-
warni bak negeri dongeng, Kampung Jodipan juga 
menawarkan berbagai spot cantik, kekinian, dan—
pastinya instagrammable. 

Di antaranya, lorong payung warna-warni. Payung-
payung hias digantungkan di sepanjang jalur kecil. 
Selain berfoto, pengunjung juga bisa berteduh 
sejenak di lorong ini. Tangga warna-warni juga 
menjadi spot yang sayang dilewatkan. Begitu pun, 
dengan jalan dan dinding bebatuannya. 

Lalu, ada jembatan kaca yang menghubungkan 
Kampung Jodipan dan Kampung Tridi. Dari atas 
jembatan yang terbentang di atas Sungai Brantas 
ini, pengunjung bisa berfoto dengan latar belakang 
Kampung Warna-Warni Jodipan. 

Dulunya, Kampung Jodipan adalah sebuah kampung 
kumuh di tepian Sungai Brantas. Atas inisasi 
sekelompok mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Malang yang bekerja sama dengan perusahaan cat, 
Kampung Jodipan pun bertransformasi menjadi 
kampung warna-warni yang cantik di tahun 2016. 

Inovasi Kreatif  
Hadirkan Wisata Kekinian dan Instagenik

Inovasi diperlukan untuk pengembangan berbagai bidang. Tak terkecuali, bidang pariwisata. 
Di antara inovasi di bidang pariwisata adalah hadirnya sejumlah tempat wisata yang mampu 

mengembangkan potensi wilayah dan mengusung kearifan lokal daerah. Seperti halnya, 4 tempat 
wisata kekinian dan viral berikut, yang merupakan karya inovasi anak muda Indonesia. 
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Sungai Bunting Lestari
Berawal dari kegiatan KKN mahasiswa Universitas 
Bangka Belitung, kini hadir kawasan wisata 
berkonsep eco-edu tourism. Dalam kegiatannya, 
para mahasiswa menanam pohon bakau, 
membangun jembatan dan jalan di sepanjang aliran 
sungai, serta membuat tambak ikan.

Kawasan wisata yang terletak di Air Jukung, Bangka 
ini menawarkan pemandangan hutan mangrove yang 
masih alami dan asri. Sambil menelusuri jembatan 
kayu di antara pohon-pohon mangrove, pengunjung 
bisa berfoto di sejumlah spot foto keren dan 
instagramable.

Puas menikmati kealamian hutan mangrove, 
pengunjung bisa beristirahat sejenak sambil 
mencicipi hidangan ikan segar dari hasil tambak. 
Selain tempat makan, area tambak juga menawarkan 
wisata memancing. Jika ingin mengeksplor lebih 
jauh, tersedia juga trip wisata menuju pulau-pulau 
terdekat di sekitar Teluk Kelabat.

Desa Wisata Samberpasi
Desa wisata yang terletak di Pulau Samberpasi, 
Distrik Padaido, Kabupaten Biak Numfor, Papua ini 
memiliki taman laut yang menawan. Tak ayal, jika 
kawasan ini menjadi pusat destinasi wisata bahari 
andalan Biak Numfor. 

Distrik Padaido merupakan kepulauan dengan 
gugusan pulau-pulau karang di Samudera Pasifik. 
Taman lautnya menawarkan keindahan terumbu 
karang yang menjadi salah satu karang dengan 
keragaman ekosistem koral terbesar di dunia. 

Pada 2019, sebanyak 30 mahasiswa UGM 
melaksanakan beberapa program pemberdayaan 
masyarakat dalam tugas KKN-nya di Desa 
Samberpasi. Mereka membangun sejumlah fasilitas 
untuk membantu mewujudkan Samberpasi sebagai 
Desa Wisata, seperti gapura kampung wisata, pusat 
cenderamat Johns Craft, ayunan pantai, Kedai Indaf 
Sau, water tower dan pembilasan, serta ikon wisata 
berupa tulisan “SAMBERPASI”. 

Rajati Flower Garden
Lagi, kreativitas mahasiswa UGM menghadirkan objek wisata 
kekinian. Kali ini, sebuah kebun bunga nan elok di Desa Rasau 
Jaya Tiga, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang diberi 
nama Taman Rajati Flower Garden.  Taman ini memiliki kebun 
bunga yang mekar sepanjang tahun. 

Warna-warni bunga membuat taman terlihat meriah dan cantik 
sehingga selalu menarik perhatian dan minat pengunjung untuk 
berswafoto. Bunga-bunga cantik tersebut berasal dari ratusan 
benih bunga yang didatangkan langsung dari Jawa oleh para 
mahasiswa. 

Butuh waktu sekitar 3 bulan, hingga akhirnya menghasilkan bunga-bunga yang cantik. Selain menanam benih 
bunga, para mahasiswa UGM juga melengkapi taman dengan spot-spot foto instagenik, dekorasi tambahan 
seperti gapura, dan taman bermain. 
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ICON+ dan Pemkab Klungkung, 
Sepakati Implementasi Solusi 
TIK dan Digitalisasi
Dalam rangka mendukung program pariwisata 
Kabupaten Klungkung “One Gate, One Destination”, 
ICON+ akan memberikan layanan solusi TIK dan 
digitalisasi bagi Pemkab Klungkung. Kesepakatan 
antara kedua pihak telah ditetapkan dalam 
pertemuan yang berlangsung pada Rabu, 12 Januari 
2022 di Kantor Bupati Klungkung, Bali.

Tingkatkan Kuantitas dan 
Kualitas Lewat “GEREBEK 
ICONNET”
ICON+ bersinergi dengan PT PLN (Persero) untuk 
memasarkan layanan internet ICONNET dalam 
kegiatan Sinergi Pemasaran “GEREBEK ICONNET”. 
Kegiatan yang diadakan pada Sabtu (15/1) di Kantor 
PLN UP 3 Ciputat ini menyasar area potensial yang 
jumlah pelanggannya masih sedikit. Salah satunya, 
Villa Dago Tol, Ciputat, Tangerang Selatan. 

ICON+ Kembali Raih 
Kepercayaan Diskominfo Jawa 
Barat di Tahun Ke-4
ICON+ dan Dinas Komunikasi dan Informatika 
(Diskominfo) Provinsi Jawa Barat melakukan 
penandatanganan kontrak kerja sama untuk tahun 
2022, Selasa (18/01). Kerja sama ICON+ dan 
Diskominfo Jawa Barat ini bukan kali pertama, 
melainkan sudah berjalan selama 4 tahun. Adapun 
penandatanganan kontrak tahun ini terkait 
kerja sama pelaksanaan kegiatan jaringan intra 
Pemerintah Daerah tahun 2022.

Kolaborasi ICON+ dan Pemkab 
Padang Pariaman, Wujudkan 
Smart City 
Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Padang 
Pariaman menjadi Smart City, ICON+ memberikan 
dukungan ICT bagi Pemkab Padang Pariaman 
dalam penyelenggaraan layanan publik. Kolaborasi 
keduanya ditandai dengan penandatanganan 
Kesepakatan Bersama (MoU) pada Senin, 24 Januari 
2022. Dukungan yang akan diberikan ICON+ selama 
5 tahun ke depan berupa penyediaan infrastruktur 
TIK untuk menunjang kinerja dan pelayanan publik di 
Kabupaten Padang Pariaman.
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ICON+ - SACOMTEL LDA, 
Sinergi Hadirkan Solusi ICT 
Masyarakat Timor Leste
ICON+ dan SACOMTEL LDA adalah perusahaan yang 
bergerak di bidang ICT, yang tumbuh sebagai anak 
usaha dari sebuah perusahaan energi listrik nasional. 
Dalam hal ini, PT PLN (Persero) dan SACOM Group. 
Keduanya berkontribusi bagi kemajuan era digital di 
negaranya melalui perannya sebagai IT enabler bagi 
perusahaan induknya. Melalui penandatanganan 
kesepakatan kerja sama pada Kamis, 26 Januari 
2022, ICON+ dan SACOMTEL LDA memulai langkah 
awal, bersinergi hadirkan solusi layanan ICT terbaik 
untuk masyarakat Timor Leste.

Menjangkau dan Terjangkau, 
Layanan ICONNET Wujudkan 
Desa Digital di Mojokerto
Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Albarraa atau 
Gus Barra meresmikan Desa Digital Sumbertanggul, 
di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, pada 
25 Januari 2022. Keberadaan Desa Digital pertama 
di Kabupaten Mojokerto ini tak lepas dari kontribusi 
ICON+ sebagai penyedia infrastruktur layanan 
internet bagi Desa Digital Sumbertanggul. Layanan 
internet ICONNET hadir sejak 2022 dan, hingga kini, 
telah ada 4 desa di Mojokerto yang sudah masuk 
dalam antrian pemasangan layanan ICONNET. 

ICON+ Siap Dukung 
Kabupaten Paser Menjadi 
Smart City
ICON+ siap mendukung terwujudnya smart city 
melalui digitalisasi pemerintahan di Kabupaten 
Paser. Hal tersebut disampaikan General 
Manager ICON+ SBU Regional Kalimantan, Yan 
Alfino Simanjuntak dalam kegiatan audiensi dan 
silaturahmi Pemkab Paser dan ICON+ pada Jumat, 
28 Januari 2022 di Astara Hotel, Balikpapan, 
Kalimantan Timur.

Acara Puncak “Gelegar Cuan 
PLN Mobile”
PT PLN (Persero) gelar acara pengundian pemenang 
program “Gelegar Cuan PLN Mobile” pada Senin, 31 
Januari 2022. Acara pengundian berhadiah utama 
1 mobil listrik Hyundai Kona ini disiarkan secara 
langsung melalui aplikasi Vidio.com dan kanal 
Youtube PLN. 

"Ini bentuk rasa cinta kami, apresiasi kami kepada 
seluruh pelanggan setia PLN. Kami berharap, hadiah 
ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya 
kepada para pemenang,” ujar Direktur Utama PT PLN 
(Persero), Darmawan Prasodjo.
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Trading kripto memiliki pengertian yang sama 
dengan trading saham. Hanya saja, terdapat 
perbedaan pada objek transaksinya. Jika 

trading saham memperjualbelikan saham, maka 
trading kripto memperjualbelikan mata uang kripto 
atau cryptocurrency. 

Mata uang kripto atau sering juga disebut dengan 
istilah aset kripto adalah mata uang virtual yang 
memiliki kode rahasia untuk melindungi dan 
mengamankannya. Sistem perlindungannya 
berupa kriptografi, yakni sebuah metode untuk 
melindungi informasi dan saluran komunikasi 
dengan menggunakan kode rahasia. 

Dengan adanya kode rahasia, transaksi mata uang 
kripto dengan kriptografi tidak bisa dimanipulasi atau 
dipalsukan. Selain kriptografi, mata uang kripto juga 
memiliki sistem pencatatan terpusat yang disebut 
blockchain.

Meski baru dikenal 10 tahun terakhir, mata uang kripto 
sudah dikembangkan sejak tahun 1990-an. Hingga 
saat ini, terdapat 10.000 jenis mata uang kripto yang 
beredar dan diperdagangkan. Di antaranya, Bitcoin 
(BTC), mata uang kripto pertama dengan valuasi pasar 
terbesar dan favorit di dunia. Lalu, adapula Ethereum 
(ETH), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Ripple (XRP), 
Binance (BNB), dan Cardano (ADA).  

Belakangan, trading kripto makin dilirik sebagai cara investasi yang menjanjikan 

keuntungan besar dan cepat. Namun, sebagaimana hukum yang berlaku di dunia investasi 

“high risk, high return”, seiring tingginya keuntungan, risiko trading kripto pun sangat 

besar. Karena itu, diperlukan pemahaman yang baik tentang trading kripto sebelum 

menggelutinya agar terhindar dari risiko dan bisa meraup keuntungan besar.

Trading Kripto, 
Kenali dan Pahami 

Sebelum Bertransaksi

iNSIGHT
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iNSIGHT

Regulasi
Di Indonesia, perdagangan mata uang kripto 
meningkat popularitasnya. Hingga akhir Mei 2021, 
data Kementerian Perdagangan mencatat jumlah 
investor cryptocurrency mencapai 6,5 juta orang. 
Jumlah tersebut meningkat lebih dari 50% dari 4 juta 
investor yang tercatat di tahun 2020. 

Sementara, dari jumlah jenis mata uang kripto yang 
beredar di dunia, terdapat 229 jenis di Indonesia yang 
telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi (Bappebti). Bappebti merupakan 
badan di bawah naungan Kementerian Perdagangan 
RI yang mengatur regulasi transaksi mata uang kripto. 

Dalam aturannya, Pemerintah menetapkan mata 
uang kripto sebagai komoditas yang legal sebagai 
intrumen investasi. Penetapan mata uang kripto 
sebagai komoditas didasari pada harganya yang 
sangat fluktuatif dan cukup llikuid, tidak ada intervensi 
Pemerintah, serta pasarnya yang sangat besar dan 
ramai, baik secara global maupun di Indonesia.

Dengan adanya regulasi dari Bappebti, aset kripto 
tidak hanya sah berbasis hukum. Namun, juga dapat 
menciptakan perdagangan mata uang kripto yang 
lebih teratur, transparan, dan mampu bersaing secara 
sehat. 

Kenali Sifat 
Mata Uang Kripto

1. Desentralisasi

%� Nilai uang tidak dikontrol oleh otoritas 
sentral.

%� Pengguna mengontrol dan mengelola mata 
uang kripto sepenuhnya melalui internet.

2. Peer to peer

%� transaksi berlangsung dari pengirim ke 
penerima, tanpa perantara

%� seluruh transaksi tercatat dan terpantau 
dalam sistem jaringan aset kripto

%� Terdapat Penambang Aset Kripto, yang 
mencatat transaksi dan memperoleh komisi 
aset kripto yang bisa dipakai.

3. Sistem pembayaran elektronik 
dengan bukti kriptografi

%� Bukti kriptografi berbentuk transaksi yang 
diverifikasi dan dicatat dengan blockchain

4. Tingkat volatilitas sangat tinggi 
dan pasarnya buka 7x24 jam

%� Nilai aset kripto sangat fluktuatif dengan 
perubahan yang tak terbatas waktu dan jam. 

13 Perusahaan Exchange Resmi Bappebti
Bappebti telah memberikan tanda daftar resmi kepada 13 perusahaan sebagai pedagang aset 
kripto, sebagai berikut:

1. PT Cripto Indonesia Berkat
2. PT Upbit Exchange Indonesia
3. PT Tiga Inti Utama
4. PT Indodax Nasional Indonesia
5. PT Pintu Kemana Saja

6. PT Zipmex Exchange 
Indonesia

7. PT Bursa Cripto Prima
8. PT Luno Indonesia Ltd.
9. PT Rekeningkku Dotcom 

Indonesia

10. PT Indonesia Digital 
Exchange

11. PT Cipta Coin Digital
12. PT Triniti Investama Berkat
13. PT Pluto Next Digital Aset  
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Tips Aman dan Untung 

Trading Kripto

iTIPS

6. Pantang Menyerah
Untuk menjadi trader, dibutuhkan kesabaran. Bersabarlah ketika nilai 
aset sedang turun, jangan tergesa untuk menjualnya karena khawatir 
mengalami kerugian. Tak kalah penting, selalu siap menghadapi berbagai 
risikonya. Salah satu cara menghindari risiko yang besar adalah memulai 
trading dengan modal kecil terlebih dahulu. Jangan cepat tergoda dengan 
keuntungan besar yang sudah diraih trader lain.   

Mau terjun di trading kripto? Lakukan terlebih dulu beberapa hal berikut ini ya, 

ICONers. Selamat mencoba dan good luck!

1. Kenali Jenis Aset 
Kripto 
Lakukan analisis terhadap jenis 
mata uang kripto yang beredar, 
terutama yang diminati. Pelajari 
secara menyeluruh, termasuk 
sistem, prosepek, dan cara kerja 
blockchain-nya, untuk menekan 
risiko investasi aset kripto.

2. Pilih Exchange
Untuk menjamin keamanan aset 
kripto, pilih exchange yang telah 
terdaftar resmi di Bappebti (lihat 
daftar 13 exchange resmi di 
artikel “Trading Kripto, Kenali dan 
Pahami Sebelum Bertransaksi”). 
Pastikan exchange menerapkan 
teknologi keamanan dan memiliki 
fitur penting, seperti chart harga, 
cut loss, dan short selling. 

3. Kuasai Market Timing
Trader harus menguasai market 
timing, seperti mengetahui 
waktu yang tepat untuk membeli 
dan menjual aset. Belilah saat 
harga rendah dan juallah saat 
harga tinggi. Untuk mengurangi 
risiko investasi, trader juga bisa 
melakukan pembelian aset kripto 
sedikit demi sedikit. 

4. Pahami Biaya 
Layanan dan Spread
Pada transaksi aset kripto, 
terdapat biaya layanan 
(pembelian dan penarikan) 
yang dibebankan pada trader. 
Umumnya, exchange menetapkan 
skema persentase atau flat 
rate untuk biaya penarikan. 
Sedangkan, spread adalah selisih 
antara harga permintaan dengan 
harga penawaran di pasar yang 
menentukan likuiditas dan 
volatilitas harga mata uang kripto 
di pasar. 

5. Gunakan Uang Dingin
Dalam hal ini, gunakan uang 
“nganggur”. Artinya, uang yang 
tidak akan dipakai dalam waktu 
dekat, setidaknya dalam waktu 
1—2 tahun ke depan. 
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iNNOVATION

Digitalisasi telah menyentuh berbagai sektor bisnis. Tak 
terkecuali, industri periklanan (advertising). Masyarakat 
yang telah beralih ke konten digital mendorong industri 

ini untuk turut beralih ke platform digital. Hingga, berkembang 
tren baru dalam dunia periklanan yang disebut dengan 
Advertising Technology atau populer disebut AdTech.

AdTech adalah teknologi periklanan yang memanfaatkan 
perangkat lunak dan keras untuk menyusun strategi, 
mengatur, dan mengelola aktivitas periklanan digital. Dalam 
hal ini, AdTech digunakan untuk membantu sebuah merek 
atau entitas periklanan dalam menetapkan target, distribusi, 
dan analisis agar komunikasi dan promosi terukur dan tepat 
sasaran. 

AdTech mengedepankan teknologi yang transparan dan 
disajikan secara real time dengan teknologi analytics yang 
mumpuni. Hal tersebut menjadi indikator dari sebuah platform 
AdTech yang ideal, yang harus menjadi pertimbangan saat 
memilih platform. Di antara platform AdTech yang populer, 
adalah SmartyAds, TubeMogul, Simpli.fi, MediaMath, TADEX 
(Tanah Air Digital Exchange), dan PubMatic. 

Ekosistem AdTech terdiri atas dua entitas utama, yaitu 
pengiklan dan penerbit. Pengiklan mengharapkan hasil 
maksimal dari anggaran yang diinvestasikan untuk iklan yang 
efektif sehingga dapat menjangkau target audiens. Sementara 
itu, penerbit akan mengurus semua hal sesuai dengan 
platform User Interface (UI). 

Potensi dan Peluang
Di Indonesia, digital advertising memiliki 
potensi besar sebagai bisnis berbasis 
teknologi. Lantaran, tingginya pengunaan 
internet di Indonesia. Indonesia tercatat 
sebagai negara dengan jumlah pengguna 
internet terbesar keempat di dunia. 
Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa 
Internet Indonesia (APJII), jumlah 
pengguna internet di Indonesia terus 
mengalami kenaikan sejak 2019. 

Pubmatic mencatat fakta pendukung 
lainnya bahwa pemasangan iklan digital 
di Indonesia memiliki anggaran yang 
besar, yaitu sebesar 2,6 miliar dolar AS 
pada 2019. Di sisi lain, pemilik merek/
perusahaan mengalami kesulitan dalam 
mengolah aset iklan yang mereka memiliki. 

Kondisi tersebut menciptakan peluang 
bisnis yang potensial sehingga 
bermunculan perusahaan start-up yang 
menyediakan jasa AdTech. Meski begitu, 
AdTech di Indonesia masih dalam tahap 
pertumbuhan dan diprediksi akan terus 
bertumbuh di 2022. Dengan demikian, 
pengiklan bisa memanfaatkan inovasi 
teknologi AdTech secara maksimal.

AdTech mengedepankan teknologi yang transparan dan disajikan 
secara real time dengan teknologi analytics yang mumpuni.
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