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Selama hampir 22 tahun, bendera ICON+ berkibar di industri 
ICT. Di pasar ICT nasional, ICON+ dikenal sebagai perusahaan 
penyedia layanan network connectivity sekaligus ICT enabler 

bagi PLN Group. 

Memasuki usia ke-22, ICON+ bertransformasi. Menyandang status 
subholding PLN, ICON+ pun berganti nama menjadi PLN Icon 
Plus. Transformasi ini bukan sekadar proses penggantian nama 
perusahaan. Melainkan, sebuah perubahan besar yang mengubah 
struktur organisasi, budaya, mindset, bahkan arah dan proses bisnis 
perusahaan.

Sebagai subholding, PLN Icon Plus akan mengembangkan lini bisnis 
baru di luar ketenagalistrikan (Beyond kWh) milik PLN. PLN Icon Plus 
pun tak lagi hanya fokus pada connectivity, tetapi juga digital solution 
dan electricity related business.  

Dengan subholding Beyond kWh, PLN Icon Plus akan melakukan lompatan besar dalam transformasi 
hingga menciptakan value creation bagi perusahaan maupun PLN Group.

Dirgahayu ke-22 PLN Icon Plus!

Selamat membaca!

Tetty Indrawati
Corporate Secretary
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Milestone 
Logo ICON+
Rebranding Strategy

2000

PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) berdiri

2005

l	Logo baru ICON+
l	Penggunaan huruf kecil menunjukkan 

pribadi rendah hati dan inovatif. 
l	Bentuk elips berarti teamwork dan sinergi 

tim yang efektif (value ICON+)

2013

Mengusung tagline 
“We Speak Beyond Connectivity”

2022

l	Tersemat logo PLN untuk menegaskan 
subholding Beyond kWh PLN

l	Menuju PLN 4.0 Unleashing Energy and 
Beyond

EDISI X/2022

From Beyond Connectivity 
to Beyond kWh
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Tuntutan bisnis untuk bergerak lebih lincah, 
luwes, dan efisien mendorong Kementerian 
BUMN untuk melakukan konsolidasi sejumlah 

BUMN dan anak-cucu BUMN. Tak terkecuali, 
perusahaan listrik plat merah, PT PLN (Persero). 

Konsolidasi diwujudkan melalui pembentukan 
holding dan subholding yang kemudian disebut 
sebagai program Holdingisasi. Holdingisasi sektor 
kelistrikan dilatarbelakangi tantangan perubahan 
kebutuhan energi ke depan, selain kebutuhan 
efisiensi dan gerak usaha yang lebih agile.

Menteri BUMN  Erick Thohir saat meresmikan 
holdingisasi PLN menegaskan bahwa 
pembentukan holding dan subholding PLN 
bukanlah liberalisasi kelistrikan nasional. 
Melainkan, upaya mengefisienkan perubahan 
kebutuhan energi ke depan, yakni dari energi fosil 
menjadi energi baru terbarukan (EBT). 

Sesuai arahan Menteri BUMN, PLN pun 
bertransformasi menjadi holding dan subholding. 
Dalam hal ini, PLN Pusat bertindak sebagai 
Holding yang diikuti anak-anak usahanya sebagai 
subholding. Dari 4 subholding PLN, ICON+ pun 
bertransformasi menjadi subholding PLN Icon Plus. 

Transformasi Beyond kWh 
Tingkatkan Value Creation

Restrukturisasi melalui pembentukan holding dan subholding 
merupakan sebuah langkah transformasi PLN agar lebih fokus, 

agile, ramping, transparan, dan profesional. Untuk itu, PLN Icon Plus 
siap mengambil peran dan menjadi bagian penting dari lompatan 

perubahan tersebut dalam rangka menyukseskan transformasi PLN.
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Peresmian holding subholding PLN oleh Menteri 
BUMN  pada 21 September 2022 lalu pun menjadi 
awal dari babak baru ICON+ sebagai PLN Icon 
Plus. Menyandang status subholding PLN, PLN Icon 
Plus tak lagi hanya berperan sebagai IT Enabler 
PLN. Melainkan, akan menjadi ujung tombak PLN 
dalam membangun lini bisnis di luar kelistrikan 
atau Beyond kWh. 

Sebagaimana disampaikan Direktur Utama PT PLN 
(Persero) Darmawan Prasodjo, pembentukan 
holding subholding akan menjadikan proses bisnis 
PLN lebih efektif dan efisien. Utilisasi aset menjadi 
lebih optimal, core competency dan technical 
skills menjadi lebih fit. Hingga, perusahaan lebih 
relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

Value Creation
Sebagai subholding Beyond kWh, PLN Icon Plus 
akan memimpin transformasi produk-produk 
layanan PLN sekaligus meningkatkan pengalaman 
pelanggan sehingga bisa mendorong penjualan 
nonlistrik. Selain itu, subholding PLN ICON Plus 
diharapkan dapat meningkatkan peluang aliansi 
strategis, khususnya di bidang teknologi dan 
pendanaan, serta melakukan manuver bisnis 
yang lebih lincah untuk mendukung PLN sebagai 
holding company.

PLN Icon Plus menjalankan peran strategis untuk 
mencapai lima tujuan pembentukan holding 
subholding PLN. 

Pertama, mendorong value creation dari aset-
aset saat ini dengan bertransformasi menjadi ICT 
Solution bagi PLN Group. 

Kedua, streamlining proses bisnis dengan terfokus 
pada pembangunan dan pengembangan bisnis 
baru Beyond kWh. 

Ketiga, memastikan keberlanjutan finansial dengan 
menjadi sumber pendapatan baru di luar bisnis 
ketenagalistrikan. 

Keempat, mempercepat agenda ESG 
(Environmental, Social and Governance) dengan 
menyediakan new renewable energy environment 
support. Kelima, menanamkan kapabilitas budaya 
dan kepemimpinan. Dengan perubahan yang 
terjadi, PLN Icon Plus tentunya membutuhkan 
kapabilitas dan kompetensi bisnis baru serta 
perubahan budaya dan pola pikir (mindset) 
menjadi digital dan agile. 

“PLN Icon Plus siap sukseskan Transformasi PLN 
menuju ‘The New PLN 4.0 Unleashing Energy and 
Beyond’. Begitu pun dengan seluruh ICONers, siap 
mengambil peran dan menjadi bagian lompatan 
perubahan. Melalui pemanfaatan aset PLN, PLN 
Icon Plus akan menjadi value creation bagi PLN 
Group,” tegas Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari 
Rahmat Indra Cahyadi.

Dalam hal ini, PLN Icon Plus menjadi inisiator 
digitalisasi PLN yang akan mengakselerasi 
transformasi dan digitalisasi proses bisnis PLN 
Group. Pada segmen publik, transformasi bisnis 
dari layanan network connection menjadi digital 
solution adalah value creation yang diberikan PLN 
Icon Plus. 

Sementara, penyediaan layanan internet fixed 
broadband menjadi value creation PLN Icon Plus di 
segmen retail. Melalui layanan internet ICONNET, 
PLN Icon Plus melakukan lompatan besar di 
segmen retail. 

Tidak hanya menjadi pilihan layanan internet 
broadband yang andal, ICONNET turut mendukung 
program Pemerintah untuk meningkatkan 
penetrasi internet fixed broadband di Tanah Air. 
Peluang pasar fixed broadband terbuka lebar 
lantaran, sampai saat ini, masih ada 9,3 juta rumah 
di Indonesia yang belum terlayani fixed broadband. 

Peningkatan value creation juga diwujudkan 
pada segmen electricity related business dengan 
membangun bisnis baru berbasis ekosistem digital. 

“PLN Icon 
Plus siap 
sukseskan 
Transformasi PLN menuju 
‘The New PLN 4.0 Unleashing 
Energy and Beyond’.

Ari Rahmat Indra Cahyadi
Direktur Utama PLN Icon Plus
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Di antaranya, bisnis financial service, 
retail marketplace, serta bisnis turunan 
ketenagalistrikan—seperti ekosistem kendaraan 
listrik, PV Roof top, PLN Mobile.

“Value creation ini adalah fokus kita agar kita 
senantiasa, setiap saat, setiap waktu, berpikir 
dengan value. Apa value dari produk yang kita 
buat? Apa value dari aktivitas yang kita buat? 
Semuanya berpikir value, value, dan value. 
Penciptaan value creation kita jadikan sebagai 
tujuan,” Ari menyampaikan arahannya. 

Dengan demikian, Ari menambahkan bahwa 
pembentukan subholding Beyond kWh mengubah 
arah bisnis PLN Icon Plus. Dari semula fokus pada 
bisnis connectivity, kini mengonsolidasikan semua 
inisiatif Beyond kWh di PLN Group. PLN Icon Plus 
pun bertanggung jawab untuk mengelola 3 cluster 
bisnis, yaitu kelistrikan, layanan konektivitas, dan 
layanan IT PLN. 

Adaptif
Transisi energi dan digitalisasi adalah tantangan 
yang akan dihadapi subholding PLN Icon Plus. 
Terlebih, PLN Icon Plus adalah harapan PLN yang 
akan menjadi future business-nya PLN. Dengan 
digitalisasi dan inovasi, PLN Icon Plus akan 
memberikan solusi terbaik bagi PLN. 

Digitalisasi, baik di lingkungan PLN Icon Plus 
maupun PLN, akan menjadikan proses bisnis lebih 
mudah, simpel, dan cepat. 

Digitalisasi juga akan meningkatkan experience 
pelanggan dan memudahkan pelanggan 
mengakses layanan kelistrikan dan layanan 
lainnya. 

Hal tersebut mendorong PLN Icon Plus untuk 
meningkatkan, bahkan mengembangkan 
kompetensi baru serta menanamkan budaya 
digital (digital culture). “Satu hal yang tidak kalah 
penting di sini adalah kekompakan. Ini sangatlah 
penting. Menjelang akhir tahun, ini sangat krusial. 
Kita harus menyiapkan langkah dan strategi untuk 
menghadapi tantangan 2023,” imbau Ari. 

“Kita akan kembangkan ICONNET, kita 
kembangkan digitalisasi, tingkatkan penetrasi ke 
pasar publik, lalu kita men-digitalisasi proses bisnis 
PLN dan kita ubah cara pendekatannya,” tambah 
Ari. 

Transformasi ini, tambah Ari, telah mengubah PLN 
Icon Plus dari digital developer menjadi digital 
solution dan bisnis solution. Ari pun berharap, 
PLN Icon Plus dapat memberikan solusi bisnis dan 

digital untuk semua segmen. 

“Dengan begitu, maka kita 
akan bisa adaptif di dalam 
industri yang luar biasa ini,” 
tutup Ari.
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Chipta Perdana
Direktur Electricity Related Business

Sarjana Ilmu Komputer lulusan Universitas Indonesia ini bergabung 
dengan PT PLN (Persero) pada 2021. Pria yang mengantongi 

sertifikasi internasional CISA dari ISACA ini menjabat sebagai EVP 
Manajemen Digital PT PLN (Persero). Hingga September 2022, ketika 
pria bergelar Master of Information Technology dari Universitas 
Indonesia ini dipercayakan untuk menampuk tugas sebagai Direktur 
Electricity Related Business di PLN Icon Plus. 

Inilah Wajah Baru
Direksi PLN Icon Plus!
Wajah-wajah baru mengisi jajaran direksi PLN Icon Plus. Tak hanya menghadirkan 
suasana baru, kehadiran jajaran direksi baru ini pun menyuntikkan semangat baru ke 
tubuh PLN Icon Plus. Biar ICONers makin semangat, yuk intip profil mereka! Karena 
seperti kata pepatah: tak kenal, maka tak sayang.

R. Ari Rahmat Indra Cahyadi
Direktur Utama 

Pria kelahiran Bandung, 1979 ini mengawali karir di PT PLN 
(Persero). Pada 2018, pria yang biasa disapa Ari ini menjabat 

sebagai PLT Manajer Senior Pengelolaan Infrastruktur Teknologi 
Informasi. Sebelum dipercaya memegang pucuk pimpinan PLN Icon 
Plus, pada 2021, Ari menjabat sebagai EVP Sistem dan Teknologi 
Informasi PT PLN (Persero).

Yohanes Sukrislismono
Direktur Pelayanan Teknologi Informasi PLN

Sebelum duduk di jajaran Direksi PLN Icon Plus, pria kelahiran 
Baturaja tahun 1968 ini adalah EVP President Retail Regional 

Sulawesi Maluku Papua Nusatenggara PT PLN (Persero). Pria 
yang biasa disapa Kris ini menyandang gelar Sarjana Teknik dari 
Universitas Sriwijaya. Gelar master diraihnya dari Universitas 
Missoury of Saint Louis, USA.
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Doni Aris Setiawan
Direktur Jaringan dan Infrastruktur

Pria kelahiran Sidoarjo tahun 1976 ini memulai karir 
profesionalnya di PLN Group pada 2003. Sebelum mengemban 

amanah sebagai Direksi PLN Icon Plus, Doni adalah Vice President 
Backbone & Coverage Planning pada Divisi Backbone & Coverage 
Planning, Direktorat Service Excellence ICON+ sepanjang 2020 – 
2022. 

Sigit Witjaksono
Direktur Bisnis Konektivitas

Sarjana Teknik lulusan Universitas Brawijaya ini bergabung di 
PT PLN (Persero) pada 1997. Selama lebih dari 20 tahun berkarya 

di PLN, pria kelahiran Blitar tahun 1968 ini menjabat sebagai EVP 
Retail Regional Sumatra Kalimantan PT PLN (Persero), sebelum 
duduk di jajaran Direksi PLN Icon Plus. 

Teguh Widhi Harsono
Direktur Keuangan

Dengan keahlian di bidang finansial, ia menjadi seorang expert 
yang telah berhasil menyelesaikan berbagai permasalahan 

finansial, baik dalam maupun luar negeri. Pada 2021, peraih 
gelar Master of Finance with Distinction dari Curtin University 
Perth, Australia ini dipercaya sebagai EVP Corporate Finance 
Division PT PLN (Persero). Setahun berselang, perjalanan tugas 
mengantarkannya menjadi pucuk pimpinan di Direktorat Keuangan 
PLN Icon Plus. 

Daru Tri Tjahjono
Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi

Berbekal pengalaman sebagai EVP Pengembangan Talenta 
PT PLN (Persero), pria kelahiran Yogyakarta 1969 ini dipercaya 

untuk mengemban tugas di bidang human capital dan administrasi 
di PLN Icon Plus. Daru adalah seorang sarjana lulusan Teknik Elektro 
dan Listrik dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). 
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I
nisiatif Asset Management Contract 
(AMC) dilatarbelakangi peristiwa blackout 
(pemadaman listrik) yang terjadi di Pulau Jawa 
pada 4 Agustus 2019. Kala itu, wilayah Jakarta, 

Banten, serta sebagian Jawa Barat dan Jawa Timur 
mengalami mati listrik sepanjang hari. 

Kejadian mati listrik tersebut berdampak pada 
terganggunya sistem transportasi umum, lalu 
lintas, dan telekomunikasi. Gangguan sistem 
transmisi 500 kV di Ungaran dan Pemalang 
disinyalir sebagai penyebab terganggunya transfer 
energi listrik. 

Faktor pemicu lainnya adalah berkaitan dengan 
performa telekomunikasi sistem OT. Karenanya, 
PLN Icon Plus mendapat penugasan dari PLN 
untuk melakukan maintenance dan menjaga aset 
telekomunikasi agar selalu dalam kinerja yang prima. 

Dalam hal ini, PLN Icon Plus bersinergi dengan 
dengan Unit Induk Pusat Pengatur Beban (UIP2B) 
Jawa, Madura, dan Bali PT PLN (Persero). Selain 
melaksanakan operasi dan pemeliharaan, PLN 
Icon Plus juga melakukan perencanaan investasi.

“AMC merupakan sebuah program inisiatif anti-
blackout listrik Jawa – Madura – Bali (Jamali). 
Dengan adanya AMC ini, UIP2B bisa fokus pada 
tugas operasional untuk menjaga keandalan 
pengatur beban sistem Jawa – Bali,” ujar 
SPV Network Maintenance & Operation, Erli 
Darmawanto. 

Tujuan utama AMC adalah memastikan aset 
telekomunikasi memenuhi aspek Asset Health 
Index (AHI) sehingga berstatus sehat atau dalam 
kondisi normal dan optimal “ready to service”. 

“Jadi, ketika ada temuan atau kendala, bisa 
langsung diantisipasi dan disampaikan ke 
UIP2B. Mereka lah yang memutuskan dan 
menindaklanjuti: apakah diperbaiki atau 
harus dilakukan penggantian perangkat. Jika 
perlu dilakukan perubahan besar, maka akan 
dimasukkan dalam perencanaan investasi atau 
pengembangan ke depannya,” papar Darma. 

Aset telekomunikasi yang terdapat 
di seluruh gardu induk memiliki 
peran penting sebagai jaringan 
urat nadi pada sistem kelistrikan 
Operation Technology (OT). Untuk 
itu, PLN Icon Plus menginisiasi 
Asset Management Contract 
sebagai inisiatif strategis dalam 
menjaga dan memelihara aset 
telekomunikasi OT. Inisiatif ini 
merupakan bentuk kontribusi PLN 
Icon Plus bagi keandalan sistem 
kelistrikan nasional.

AMC: 
Kontrak Manajemen 
untuk Keandalan Aset
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“Sebelum diterapkan AMC, masing-
masing UP2B mempunyai kontrak 
lokal. Artinya, vendornya pun 
berbeda-beda, 
belum tersistem, 
sehingga hasil 
PM diolah secara 
manual.” 

Erli Darmawanto
SPV Network 
Maintenance & 
Operation 

iSOLUTION

Penerapan AMC memberikan manfaat, antara 
lain status aset maupun sebaran tim dapat 
dipantau secara real time. Kemudian, Preventive 
Maintenance (PM) dilaksanakan dengan satu 
sistem sehingga menerapkan satu standar yang 
sama. 

“Sebelum diterapkan AMC, masing-masing UP2B 
mempunyai kontrak lokal. Artinya, vendornya pun 
berbeda-beda, belum tersistem, sehingga hasil PM 
diolah secara manual,” terang Darma. 

Preventive Maintenance
Sejak running pada November 2021, sampai 
dengan saat ini, AMC telah diimplementasikan di 
514 lokasi/gardu induk di Jawa – Bali. Untuk itu, 
PLN Icon Plus menerjunkan 149 personel yang 
ditugaskan di 33 basecamp yang tersebar di Jawa 
Bali. Setiap basecamp dipimpin seorang leader.

Dalam pelaksanaannya, Tim AMC juga dibantu 
Tim SBU. Selain sebagai representatif perusahaan 
di daerah, Tim SBU juga lebih paham tentang 
perangkat telekomunikasi secara teknis. 

Tim AMC akan melakukan kegiatan preventif 
dan korektif terhadap aset-aset telekomunikasi 
di gardu induk. Terdapat 10 jenis tipe aset yang 
dikelola dalam AMC, yaitu baterai, rectifier, DC 
Panel Distribution Board (DCPDB), Fiber Optic 
Cable (FOC), Multiplexer (MUX), Radio VHF/
UHF, Radio Microwave (RL), Repeater Radio (RR), 
Router/Switch, dan Remote Terminal Unit (RTU). 

Setiap bulan, Tim AMC melakukan inspeksi 
dengan mendatangi setiap aset, lalu memulai 
pekerjaan pemeliharaan, mulai dari pembersihan, 
pengukuran, hingga pengetesan. Sebelum PM, 
ada beberapa tahapan pekerjaan yang harus 
dilalui. 

Dimulai dari pembuatan jadwal, penerbitan 
working order ke tim, pelaksanaan pekerjaan, dan 
pelaporan pekerjaan kepada PIC. Pekerjaan hanya 
bisa dilakukan jika sudah working permit yang 
sudah disetujui pihak Gardu Induk. 

“Working permit ini kami perlukan untuk bisa 
masuk ke lokasi GI. Tapi di lapangan, sering kali 
terjadi perbedaan antara rencana dan eksekusi 
karena WP yang tak kunjung di-approved pihak GI 
terkait sehingga pelaksanaan PM pun mundur dari 
jadwal,” jelas Darma.

Berkaca pada kondisi tersebut, ke depannya, PLN 
Icon Plus akan mengintegrasikan AMC dengan 
aplikasi working permit. Dengan working permit 
tersentral, diharapkan dapat mempermudah 
dan mempercepat proses PM serta pengambilan 
keputusan. Hal ini, tentunya akan berujung pada 
peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan dan 
pemeliharaan aset kelistrikan menjadi lebih baik lagi. 
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R
ebranding merupakan sebuah proses 
penting yang lazim dilalui sebuah 
perusahaan. Salah satunya—lantaran 
kondisi pasar/bisnis selalu berubah 

sehingga rebranding bisa menjadi solusi tepat 
untuk tetap mengikuti tren bisnis sekaligus 
membantu perusahaan tetap kompetitif di tengah 
persaingan pasar saat ini.

Restrukturisasi juga bisa melatarbelakangi 
keputusan perusahaan untuk rebranding, seperti 
halnya yang terjadi di PLN Icon Plus. Restrukturisasi 
PT PLN (Persero) melalui pembentukan holding 
dan subholding telah mendorong PLN Icon Plus 
untuk mengambil langkah strategis tersebut. 

Rebranding PLN Icon Plus 

“Setting Tone 
from The Top”

Selain perubahan nama dari ICON+ menjadi PLN 
Icon Plus, langkah rebranding direalisasikan pula 
lewat perubahan logo yang juga menyertakan 
logo PLN. Penyematan nama dan logo PLN 
menunjukkan positioning PLN sebagai perusahaan 
Holding.  

“Perubahan mendasar dengan dibentuknya 
subholding adalah mengubah arah bisnis 
perusahaan. Dari semula fokus pada bisnis 
konektivitas, kini mengonsolidasikan semua inisiatif 
bisnis Beyond kWh di lingkungan PLN Group untuk 
mengembangkan skala bisnis dan kapabilitas bisnis 
Beyond kWh,” papar Manager Transformation 
Culture &Knowledge Management, Ema Retnawati. 

Pembentukan ICON+ sebagai subholding Beyond kWh PLN membawa 
perubahan terhadap perusahaan. Bukan hanya perubahan nama dan logo, 
rebranding PLN Icon Plus juga meliputi struktur organisasi, arah dan proses 
bisnis, hingga budaya dan pola pikir menjadi digital dan agile. Rebranding 

menjadi strategi PLN Icon Plus untuk bergerak dinamis sesuai perkembangan 
dunia bisnis dalam rangka menjaga keberlanjutan perusahaan.
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Dengan pengembangan tersebut, Ema 
menambahkan, diperlukan penyesuaian di tubuh 
perusahaan. “Mulai dari struktur organisasi, 
kebutuhan pegawai akan kompetensi baru, proses 
bisnis, sampai dengan penyesuaian budaya—
berupa agility dan digitalisasi,” lanjut Ema. 

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, PLN Icon 
Plus sudah menyesuaikan struktur organisasi 
dari line proses menjadi line product. Termasuk, 
melakukan penyesuaian dan penyempurnaan 
proses bisnis serta penambahan fungsi 
Management Digital. 

Fungsi inilah yang akan mengawal percepatan 
dan proses digitalisasi di PLN Icon Plus, baik dari 
aspek proses bisnis maupun budaya dan mindset 
ICONErs. Dalam hal ini, harus terbentuk digital 
mindset dalam diri setiap ICONers.

Strategi Komunikasi Level Top Management
Dalam memfasilitasi perubahan tersebut, 
perusahaan menjalankan strategi komunikasi 
“setting the tone from the top”. Dengan 
strategi ini, jajaran top management—BOD 
dan manajemen level atas—serta para ranger 
berperan penting sebagai corong komunikasi yang 
menyampaikan langsung kepada seluruh pegawai 
tentang perubahan yang dilakukan perusahaan 
dan tujuannya.

Dengan begitu, seluruh pegawai bisa 
mendapatkan informasi yang sama dan memiliki 
persepsi pemahaman yang sama. Hal tersebut 
akan memudahkan setiap unsur yang terlibat 
dalam mengambil langkah awal untuk mencapai 
tujuan perubahan. 

“Komunikasi dalam rangka rebranding perusahaan 
menjadi PLN Icon Plus ini dilakukan langsung 
oleh BOD dan jajaran manajemen atas. Tujuannya 
adalah untuk meningkatkan kepercayaan pegawai 
sekaligus menjalin komunikasi dua arah antara 
pimpinan dan pegawai,” jelas Ema.

Penguatan penyampaian informasi juga dilakukan 
melalui kegiatan Value Deployment Program 
(VDP) yang rutin diselenggarakan setiap 
minggu dan wajib diikuti seluruh pegawai. Lalu, 
penyampaian satu informasi setiap hari oleh para 
ranger melalui program Share Your Knowledge 
(SYK-PLN1). 

“Bukan hanya ke pegawai, level top management 
ini juga akan mengomunikasikan perubahan 
kepada seluruh stakeholder agar dapat diterima 
secara positif. Hal ini menjadi tantangan tersendiri 
dalam proses perubahan yang berlangsung,” Ema 
menambahkan. 

“Dengan transformasi menjadi 
subholding Beyond kWh, 
diversifikasi lini bisnis PLN Icon 
Plus semakin 
luas. Mulai dari 
bisnis terkait 
kelistrikan, 
layanan 
konektivitas, dan 
layanan IT PLN. 
Hal ini tentu saja 
akan membuat 
PLN Icon Plus 
semakin dikenal.”

Ema Retnawati
Manager Transformation Culture & Knowledge 
Management

Selain mengomunikasikan tentang perubahan 
ke internal maupun eksternal, perusahaan juga 
melakukan survei untuk mengukur acceptance 
pegawai terhadap perubahan. Hasil survei 
menunjukkan tren positif bahwa seluruh pegawai 
mendukung implementasi subholding Beyond 
kWh. 

“Hal ini (penerimaan pegawai) merupakan modal 
awal untuk mewujudkan PLN Icon Plus sebagai 
subholding Beyond kWh,” tegas Ema.

Strategi perubahan yang diambil perusahaan 
diharapkan semakin menguatkan positioning 
PLN Icon Plus di pasar nasional. Terlebih, 
dengan rebranding yang menyertakan nama 
PLN—dari ICON+ menjadi PLN Icon Plus—
akan menumbuhkan sentimen positif dari 
stakeholder maupun user ICT sehingga semakin 
memercayakan pengelolaan layanan ICT-nya 
kepada PLN Icon Plus. 

“Dengan transformasi menjadi subholding Beyond 
kWh, diversifikasi lini bisnis PLN Icon Plus semakin 
luas. Mulai dari bisnis terkait kelistrikan, layanan 
konektivitas, dan layanan IT PLN. Hal ini tentu saja 
akan membuat PLN Icon Plus semakin dikenal,” 
harap Ema.

“Harapan kami, seluruh pegawai dan stakeholder 
bisa seiring dan seirama dalam menyukseskan 
transformasi Subholding Beyond kWh sehingga 
PLN Icon Plus dapat menjadi penyumbang 
revenue terbesar di luar bisnis ketenagalistrikan,” 
tutup Ema. (*)
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5 Stadion 
Berteknologi Canggih di Dunia

Penerapan teknologi pada stadion 
bukan hanya menghadirkan 
keamanan, tetapi juga 
menawarkan kenyamanan bagi 
penonton. 

P
enerapan teknologi canggih kini sudah 
banyak diadopsi dalam mendukung fungsi 
bangunan. Salah satunya, pada stadion 
sepak bola. 

Sapporo Dome, 
Jepang 
Memiliki konstruksi atap lengkung (dome) 
yang bisa dibuka dan ditutup, stadion yang 
pernah menjadi tuan rumah kompetisi Piala 
Dunia 2002 mengaplikasikan teknologi 
pada lapangan. Teknologi rectractable 
memungkinkan lapangan mudah 
dibongkar pasang serta mengganti rumput 
lapangan sesuai kebutuhan event.

Veltins Area, 
Jerman
Markas klub Bundesliga Jerman, 
Schalke 04, ini punya sederetan fasilitas 
berteknologi canggih. Saat kondisi hujan, 
atap stadion bisa ditutup. Untuk menggelar 
konser musik, rumput stadion bisa dilipat 
ke dalam. Veltins Arena juga dilengkapi 
teknologi super canggih reservasi tiket 
elektronik yang mempercepat proses antre 
dan menghalau perusuh masuk ke dalam 
stadion.

Stadion identik dengan ribuan penonton 
menyaksikan pertandingan sepak bola. Fasilitas 
stadion tentu sudah didasarkan pada kebutuhan 
suporter, seperti akses keluar masuk, kursi 
penonton, layar lebar, sampai ruang-ruang 
fungsional. 

Di beberapa negara maju, penerapan teknologi 
pada stadion menawarkan kenyamanan serta 
pengalaman menarik bagi mereka yang berada di 
dalamnya. Berikut ini deretan stadion berteknologi 
canggih di dunia. 

iEXPLORE
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Santiago Bernabeu, 
Spanyol
Real Madrid memiliki stadion mewah yang 
menyajikan berbagai teknologi tinggi 
seperti atap yang bisa digeser, berfungsi 
untuk melindungi penonton dan pemain 
dari terik matahari dan air hujan secara 
langsung. Selain itu, dilengkapi dengan 
berbagai fasilitas premium seperti club 
store, mall, hotel, dan lain sebagainya. 

Doha Port 
Stadium, Qatar
Menjadi penyelenggara Piala Dunia 
2022, Qatar terus mempersiapkan 
berbagai kebutuhan untuk melancarkan 
event akbar empat tahun tersebut. 
Salah satunya membangun Doha Port 
Stadium yang merupakan satu dari 
stadion berteknologi canggih yang 
pernah dibuat. Stadion ini memiliki fitur 
exhaust yang bisa mengeluarkan udara 
panas dari dalam stadion. Kemudian 
mengalirkan udara sejuk dari bawah 
tempat duduk penonton. Teknologi ini 
disesuaikan dengan iklim gurun di Qatar. 

AT&T Stadium United 
States of America
Stadion yang berada di Amerika Serikat ini 
memiliki sisi luar yang terbuat dari kaca. 
Di bagian dalam AT&T Stadium terpasang 
layar raksasa dengan ukuran 55 x 22 meter. 
Ukuran tersebut diklaim sebagai yang 
terbesar untuk sebuah layar di sebuah 
stadion.

13

EDISI X/2022

iEXPLORE



Menginjak usia 22 
tahun, PLN ICON 
PLUS gelar 

tasyakuran tepat di hari 
jadinya, 3 Oktober 2022, 
di Ruang Borobudur 
Menara Jamsostek, 
Jakarta. Sebagai simbol 
bertambahnya usia, jajaran 
Direksi PLN ICON PLUS 
melakukan pemotongan 
tumpeng yang disaksikan 
ICONers di seluruh 
Indonesia, baik secara 
offline maupun online.  

Sambutan Direktur Utama PLN 
ICON Plus, R. Ari Rahmat Indra Cahyadi membuka acara tasyakuran. 
Pada kesempatan tersebut, Ari Rahmat memperkenalkan dirinya dan 
wajah-wajah baru dalam jajaran direksi yang dipimpinnya. 

Dalam sambutannya, Ari Rahmat juga memberikan suntikan semangat kepada ICONers untuk terus 
mengembangkan kreativitas dan inovasi guna menciptakan solusi dan kontribusi nyata bagi negeri. 

The Amazing 22th PLN ICON PLUS:

Semangat Baru, Harapan Baru

PLN ICON Plus luncurkan Program Gelegar Cuan 
PLN Mobile 2022. Program yang diluncurkan 
di JNM Bloc Malioboro, Yogyakarta, pada 1 
Oktober 2022 ini merupakan bentuk apresiasi 
kepada para pengguna setia PLN Mobile.

Gelegar Cuan PLN Mobile 2022 adalah 
program loyalti persembahan PLN Group 
kepada para pengguna PLN Mobile. Di tahun 
kedua penyelenggaraan program ini, PLN 
menyediakan berbagai macam hadiah untuk 
pelanggan PLN Group yang aktif bertransaksi 
ataupun beraktivitas lainnya di PLN Mobile. 

Setiap pengguna berkesempatan mendapatkan 
beragam hadiah, seperti token listrik, sembako, peralatan 

listrik—TV, AC, dan kompor, umroh dan wisata rohani, 
hingga mobil listrik sebagai hadiah utamanya. 

Dengan mengusung tagline ‘Semua makin mudah’, PLN Mobile hadir untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan akan layanan kelistrikan maupun layanan terkait beyond kWh. 

Gelegar Cuan PLN Mobile 2022: 
Nikmati Kemudahannya, Raih Hadiahnya!
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CEO Talkshow IDIA 2022:
PLN ICON Plus Bicara 
Digital Solution

Dalam gelaran 
Indonesia 
Digital 

Innovation & 
Achievement Awards 
(IDIA) 2022,19 
Oktober 2022, 
Direktur Utama 
PLN ICON Plus, R. 
Ari Rahmat Indra 

Cahyadi hadir sebagai 
pembicara dalam sesi CEO 

Talkshow. Pada acara yang berlangsung 
di BRIN Gedung Habibie, Ari berkesempatan 
menyampaikan paparan tentang solusi PLN ICON 
Plus terhadap digitalisasi. 

Dalam paparannya, Ari juga menyampaikan 
peran PLN ICON Plus sebagai subholding Beyond 
kWh yang memimpin transformasi digitalisasi 
dan inovasi yang telah dikembangkan. Salah satu 
inovasinya adalah menghadirkan pengalaman 
pelayanan pelanggan melalui layanan digital 
produk-produk PLN dalam satu platform, PLN 
Mobile.

Melalui upaya tersebut, Ari berharap bisa 
memberikan manfaat yang lebih baik kepada 
seluruh user, terutama terhadap kebutuhan 
internet yang sangat besar di Indonesia. 

PLN ICON Plus Turut 
Sukseskan LIKE PLN & 
ICT-PEP 2022

Dalam rangka memperingati Hari Listrik 
Nasional ke-77 tahun 2022, PT PLN (Persero) 
melalui PT PLN (Persero) Puslitbang 

Ketenagalistrikan kembali menggelar konferensi 
akademik International Conference on Technology 
and Policy in Electric Power and Energy & Learning 
Innovation Knowledge Exhibition (LIKE PLN & ICT-
PEP) 2022. 

PLN ICON Plus turut serta menyukseskan 
gelaran konferensi, lomba dan pameran 
inovasi ketenagalistrikan yang diadakan pada 
18 – 20 Oktober 2022 di JIEXPO Kemayoran, 
Jakarta. Kegiatan ini mengetengahkan tema 
tentang “Innovation for Financial Sustainability, 
Digitalization, Beyond kWh and Energy Transition”.

PLN ICON Plus terus berkomitmen mewujudkan 
berbagai inovasi untuk medorong transformasi 
digital di tanah air sekaligus memberikan solusi 
seluruh kebutuhan digitalisasi.

PLN ICON Plus Raih Anugerah 
Inovasi Digital Terbaik 2022 
PLN ICON Plus berjaya di panggung Indonesia Digital Innovation 
& Achievement Awards (IDIA) 2022 yang diselenggarakan oleh 
Business Asia Indonesia dan Business Update Indonesia. Perhelatan 
yang digelar di BRIN Gedung Habibie, 19 Oktober 2022, menobatkan 
PLN ICON Plus sebagai Best Digital Innovation in Telecommunication 
Services 2022 sekaligus Best Overall Indonesia Digital Innovation and 
Achievement in Telecommunication Services 2022. 

Capaian ini merupakan wujud komitmen transformasi PLN ICON Plus yang sebelumnya dikenal dengan 
ICON+ dalam menggaungkan semangat inovasi untuk mendorong transformasi digital di Tanah Air. 
Dengan semangat inovasi, PLN ICON Plus bersinergi dengan holding—dalam hal ini PT PLN (Persero) 
guna merajut konektivitas telekomunikasi dan informasi dalam negeri. 
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PLN ICON Plus 
Raih 
Penghargaan 
PLN Risk Award 2022 

Tepat di Hari Listrik Nasional (HLN) ke-77, 
PLN ICON Plus mendapatkan kado istimewa 
berupa penghargaan PLN Risk Award 2022. 

Penghargaan ini diperoleh berbarengan dengan 
acara syukuran HLN ke-77 yang diperingati di PLN 
Kantor Pusat Jakarta, 27 Oktober 2022. 

Direktur Utama PLN ICON Plus, Ari Rahmat Indra 
Cahyadi hadir secara langsung dalam acara 
syukuran HLN ke-77 sekaligus penganugerahan 
penghargaan PLN Risk Award 2022. Pada 
penghargaan ini, PLN ICON Plus berhasil meraih 
“Best Risk Leadership Anak Perusahaan” kategori 
Silver Risk. 

Layanan Solusi Digital 
Wujudkan “Cirebon 
Terang, Cirebon Katon”
PLN ICON Plus siap mendukung terwujudnya visi 
Kabupaten Cirebon: Cirebon Terang, Cirebon 
Katon. Bersama PT PLN (Persero), PLN ICON 
Plus akan memberikan total solution melalui 
penyediaan solusi digital yang akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon. 

Dukungan tersebut dikukuhkan melalui 
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT PLN (Persero) dengan 

Pemerintah Kabupaten Cirebon pada 21 Oktober 2022. Kerja sama mencakup 
sejumlah aspek sosialisasi penyediaan ketenagalistrikan dalam rangka peningkatan 

produktivitas masyarakat. 

Sebagai subholding Beyond kWh PLN, PLN ICON Plus akan berperan dalam menyediakan solusi digital 
bagi Kabupaten Cirebon yang akan memberikan manfaat bagi daerah maupun masyarakatnya. 

Hunian 
Ber-ICONNET 
untuk Kaum Milenial
PLN ICON Plus berkolaborasi dengan BUMN dalam 
Festival KPR Hunian Pemuda. Peluncuran program 
hunian bagi kalangan milenial ini diresmikan Menteri 
BUMN, Erick Thohir, tepat di Hari Sumpah Pemuda, 28 
Oktober 2022 di Gedung Sarinah, Jakarta. 

Festival KPR Hunian Pemuda merupakan program 
penyediaan hunian bagi kaum milenial yang 
diinisiasi Perumnas dan BTN. Dalam kolaborasi 
tersebut, BTN akan memfasilitasi pembiayaan 
rumah yang disiapkan Perumnas. 

Sementara, PLN Icon Plus menyediakan akses 
layanan internet ICONNET dengan promo gratis 
selama 6 bulan bagi pembeli unit apartemen. 
Dengan layanan internet dan solusi ICT lainnya 
dari PLN ICON Plus, diharapkan dapat mendukung 
digital lifestyle sehingga terwujud hunian yang 
nyaman bagi kalangan milenial.
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D
i era digital teknologi saat ini, banyak 
hal yang perlu diwaspadai termasuk 
serangan digital yang kerap 
dilakukan hacker tak bertanggung 
jawab. Salah satunya doxing yang 
bisa mengintai dan terjadi pada 

siapa saja.

Doxing merupakan kejahatan siber atau digital 
yang dilakukan dengan cara menyebarkan 
data atau dokumen pribadi di internet. Doxing 
umum digunakan sebagai sarana mengancam, 
memeras, hingga mengintimidasi seseorang. 
Bahkan berdampak serius termasuk peretasan 
akun pribadi hingga perusakan.  

Dewasa ini, ancaman doxing bisa mengintai siapa saja. 
Pastinya, waspada adalah hal penting yang patut dilakukan.

Doxing? 
Siapa Takut!
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Agar dapat terhindar dari kejahatan doxing, berikut hal-hal yang perlu dilakukan.

1.  Jangan sembarangan 
memberikan data pribadi.

 Terkadang doxing terjadi karena 
kesalahan diri sendiri terlalu ceroboh 
dalam menjaga data pribadi. 
Biasanya seseorang sembarangan 
membagikan informasi pribadi 
kepada orang asing di internet tanpa 
mengetahui risiko dibalik tindakannya 
itu. Hal ini bisa menyebabkan 
penyerangan doxing yang berisiko fatal.

2.  Gunakan VPN untuk 
mengakses situs. 

 Kendati VPN kerap digunakan 
untuk mengakses situs terkunci, 
tetapi justru dapat membantu 
mencegah kemungkinan terjadinya 
penyerangan doxing. VPN akan 
melindungi informasi pribadi dengan 
menyembunyikan alamat IP asli. 
Otomatis, hacker tak bertanggung 
jawab tidak bisa melacak lokasi dengan 
alamat IP tersebut, termasuk mengakses 
informasi pribadi. 

3.  Pilih password 
yang kuat

 Pemilihan password yang 
kuat sangat dibutuhkan 
untuk mencegah terjadinya 
peretasan, termasuk pada 
penggunaan sosial media. 
Buatlah password yang kuat 
dengan mengombinasikan 
huruf kapital, huruf kecil, 
angka, hingga simbol 
agar terhindar dari risiko 
peretasan.

4.  Hati-hati membaca 
email phishing

 Email phishing kerap 
menjadi motif yang 
dilakukan hacker dengan 
berpura-pura mengirim 
email palsu bermaksud 
untuk menipu. Biasanya 
hacker akan berusaha 
meminta data pribadi 
kepada korbannya 
lewat link atau berbagai 
cara lain. 

5.  Gunakan 
username 
berbeda-beda

 Umumnya para pengguna 
sosial media memiliki 
akun lebih dari satu. Untuk 
menghindari ancaman 
doxing, disarankan agar 
penggunaan username-
nya berbeda-beda. 

Untuk terhindar dan selamat dari aksi doxing para hacker tak bertanggung jawab, lakukan terus berbagai 
upaya proteksi dari beberapa poin di atas ya. Akun pribadi aman, hati pun tenang.
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7.  Gunakan password berbeda tiap 
akun

 Agar semua akun online 
aman dan terlindungi, Anda 
harus menggunakan berbagai 
password yang berbeda. 
Gunakan password pada masing-
masing akun Anda sama kuatnya 
dan unik antara satu dengan 
lainnya. Hal itu bertujuan untuk 
menghindari jika sampai ada satu 
akun yang dibobol hacker, akun 
lainnya akan tetap aman.

Password Kuat, 
AKUN PUN AMAN!

P
assword adalah hal penting untuk dijaga, 
dan harus dibuat secara kuat dan aman. 
Mengapa penting membuat password 
yang kuat dan aman? 

Sebagai pengguna internet, Anda pasti berhubungan dengan penggunaan 
password atau kata sandi, terutama pada sosial media, email maupun lainnya.

Masih banyak masyarakat yang kurang menyadari 
pentingnya membuat kombinasi password yang 
kuat. Kombinasi password yang lemah, mudah 
sekali bagi hacker untuk membobol akun dan 
data pribadi. Untuk menghindari pencurian data 
oleh hacker, tak ada salahnya mengetahui cara 
membuat password yang kuat. 

Untuk lebih aman, selain mengkombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka, maupun simbol pada 
password, Anda juga perlu membedakan nama setiap akun. Tentunya, alangkah lebih baik Anda bisa 
mencatat setiap password pada masing-masing akun, sehingga tidak lupa sewaktu dibutuhkan. 

Berikut ini beberapa tips membuat password yang kuat dan aman.

1.  Jangan gunakan informasi 
pribadi

 Jangan pernah menggunakan 
informasi pribadi seperti nama, 
ulang tahun, username, atau 
alamat email. Informasi tersebut 
umumnya dapat diakses publik 
dan sangat rawan, sehingga 
orang lain lebih mudah menebak 
password Anda

2.  Gunakanpassword yang panjang
 Gunakan password yang 

panjang, setidaknya minimal 
6 digit, meskipun dapat lebih 
panjang untuk keamanan ekstra. 
Namun perlu diingat, jangan 
menggunakan abjad atau angka 
yang berurutan.

3.  Hindari menggunakan kata-kata 
dalam kamus 

 Hindari menggunakan kata-kata 
yang terdapat pada kamus atau 
kata umum lainnya karena akan 
mudah ditebak oleh orang lain. 
Lebih baik mengacak kata yang 
tidak mudah dibaca agar lebih 
aman. 

4.  Gunakan simbol unik
 Gunakan tambahan simbol untuk 

mempersulit hacker untuk masuk 
meretas akun Anda. Hal itu akan 
membuat orang lain yang ingin 
membobol akun Anda menjadi 
sulit, dan membutuhkan waktu 
lebih lama saat akan login.

5.  Gunakan angka
 Selain simbol, Anda juga perlu 

menambahkan angka agar susah 
diingat dan tidak mudah ditebak. 
Penting juga mengombinasikan 
password angka dengan simbol.

6.  Gunakan kombinasi huruf
 Penting untuk membuat password 

yang kuat dengan mengombinasikan 
huruf besar, huruf kecil, angka dan 
simbol. Karena dalam password dan 
username salah huruf besar dan 
kecil saja tidak akan bisa login. Jika 
semuanya dikombinasikan, peluang 
hacker untuk bisa membobol 
password akan sangat sulit.
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