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EDISI VI/2022

Tahun 2022 menjadi sebuah milestone yang akan tercatat dalam 
buku perjalanan bangsa Indonesia. Lantaran, di tahun ini, Indonesia 
dipercaya sebagai Presidensi G20 dan menjadi tuan rumah bagi 

perhelatan akbar tingkat internasional, G20. 

Dalam rangkaian agenda G20, Indonesia akan menghelat berbagai 
kegiatan sepanjang tahun 2022 hingga menuju puncak acara, yaitu 
KTT G20 pada November 2022 mendatang. Di antara agenda tersebut, 
adalah Energy Transition Working Group (ETWG), di mana ICON+ turut 
berkontribusi di dalamnya.

ICON+ turut mendukung sesi working group yang diselenggarakan di 
Yogyakarta dan Labuan Bajo tersebut melalui penyediaan jaringan 
telekomunikasi dan informasi. Keandalan jaringan dan customer service 
yang ekselen—bahkan melampaui ekspektasi pelanggan, ICON+ berhasil 

menciptakan pengalaman positif, baik bagi penyelenggara, delegasi, maupun peserta dari berbagai negara 
yang mengikuti kegiatan secara online. 

Dari pengalaman positif dan customer engagement yang telah terbangun, tumbuh kepercayaan pelanggan. 
Hingga akhirnya, pelanggan terus-menerus memercayakan kebutuhan ICT-nya kepada ICON+. 

Seiring kepercayaan tersebut, terbentuk citra positif ICON+ sebagai penyedia solusi ICT nasional yang berkelas 
dunia.

Selamat membaca!

Tetty Indrawati
Corporate Secretary

Beyond Expectation

DAFTAR ISI & EDITORIAL



Bangun Citra Positif di Mata Dunia 
Lewat Agenda Presidensi G20

Indonesia selaku Presidensi G20 2022 siap menghelat rangkaian agenda G20 
sepanjang tahun ini. Sebuah kebanggaan bagi ICON+ dapat berkontribusi dalam 
rangkaian kegiatan G20. Salah satunya sebagai penyedia jaringan telekomunikasi 
dan informasi untuk mendukung beberapa agenda working group, yaitu Energy 
Transitions Working Group atau ETWG. ICON+ pun berada di garda terdepan 
dalam kegiatan yang juga diikuti secara online dari berbagai negara G20.

G20 atau Group of Twenty adalah forum 
kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 
negara utama—termasuk Indonesia dan Uni 

Eropa. Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai 
Presidensi G20 2022 pada 31 Oktober 2021. 
Tepatnya, setelah serah terima presidensi dari Italia 
selaku Presidensi G20 2021. 

Menuju puncak acara G20, yaitu KTT G20 ke-17 
pada 15 – 16 November 2022 di Bali, Indonesia 
menyelenggarakan serangkaian kegiatan selama 
setahun penuh yang dimulai dari 1 Desember 
2021. Rangkaian kegiatan di antaranya, pertemuan 
tingkat menteri, working groups, dan engagement 
groups. 

Energy Transition Working Group merupakan salah 
satu agenda working groups yang diselenggarakan 
tiga kali sepanjang tahun 2022. ETWG-1 
dilaksanakan di Yogyakarta (24 – 25 Maret), ETWG-2 
di Labuan Bajo (22 – 24 Juni), dan ETWG-3 di Bali 
(30 Agustus – 2 September).  

Untuk mendukung kegiatan tersebut—yang 
dilaksanakan secara hibrid, tentunya dibutuhkan 
jaringan telekomunikasi yang andal dengan koneksi 
stabil. Pada penyelenggaraan ETWG di Yogyakarta, 
ICON+ mendapat penugasan langsung dari 
Kementerian ESDM melalui PT PLN (Persero) untuk 
menyiapkan kebutuhan infrastruktur komunikasi 
selama pertemuan. 
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“Kami menyiapkan semuanya, mulai dari 
infrastruktur, sistem keamanan, technical support, 
hingga tim khusus yang standby di lapangan selama 
acara berlangsung. Kami kerahkan full team di 
sana,” jelas Vice President Electricity Information 
& Communication Technology Solution ICON+, Heni 
Utari.

Salah satu bentuk persiapan ICON+ adalah 
melakukan perkuatan sistem jaringan. Selain 
jaringan utama, ICON+ juga menyiapkan jaringan 
back-up sebagai antisipasi jika terjadi gangguan 
pada jaringan utama. 

Dari sisi keamanan, ICON+ melakukan perkuatan 
infrastruktur keamanan agar terlindungi dari 
serangan-serangan siber. Terkait keamanan, ICON+ 
juga memenuhi permintaan dari beberapa delegasi 
yang memerlukan treatment khusus.

Bangun Kepercayaan
Keberhasilan di Yogyakarta mengantarkan ICON+ 
pada event ETWG-2 di Yogyakarta. Pengalaman 
pelanggan—dalam hal ini peserta konferensi maupun 
pihak penyelenggara adalah kuncinya. ICON+ berhasil 
menciptakan pengalaman positif selama kegiatan di 
Yogyakarta. 

Hal ini, bahkan mendorong Kementerian ESDM untuk 
mengajukan permintaan khusus kepada Himbara 
(Himpunan Bank Milik Negara) selaku host ETWG II 
di Labuan Bajo agar tetap menggunakan layanan 
ICON+. 

Heni mengatakan, kepercayaan yang terbangun tak 
terlepas dari customer engagement yang telah dijalin 
ICON+ sejak jauh hari. Kepercayaan pelanggan juga 
didukung kualitas layanan jaringan ICON+ yang andal 
serta customer service yang ekselen dan melampaui 
ekspektasi pelanggan.

“Kami menyiapkan semuanya, mulai 
dari infrastruktur, sistem keamanan, 

technical support, hingga tim 
khusus yang standby di lapangan 
selama acara berlangsung. Kami 

kerahkan full team di sana.”

Heni Utari
Vice President electricity Information & 

Communication Technology Solution ICON+
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“Visi kami adalah bagaimana kami menyiapkan 
layanan yang melampaui ekspektasi pelanggan 
dan membangun customer engagement dengan 
pelanggan,” ujar Heni.  

ICON+ memang telah menyiapkan jaringan 
internet tidak hanya di venue utama, tetapi juga di 
lokasi-lokasi kegiatan berlangsung dan di tempat-
tempat para delegasi berada. Sebagai contoh, 
penyelenggaraan di Labuan Bajo, jaringan internet 
dan koneksi ICON+ harus bisa dinikmati bahkan 
sampai di Pulau Padar. 

“Satu hal lagi, kami selalu siap dengan—kalau 
kami menyebutnya, ‘kantong doraemon’. Apa pun 
kebutuhan pelanggan, kami sudah siapkan semua 
di situ. Kami selalu siap untuk setiap kebutuhan 
pelanggan,” jelas Heni. 

“Dengan memberikan experience yang berbeda 
kepada pelanggan melalui layanan berkualitas dan 
melebihi ekspektasi mereka yang diberikan secara 
konsisten, akan terbangun kepercayaan pelanggan 
sehingga mereka akan memberikan kebutuhannya 
kepada kami,” ungkap Heni. 

Cepat dan Terukur
Semakin besar event, semakin besar pula tantangan 
yang harus dihadapi. Namun, hal itu tak sedikit pun 
menggoyahkan semangat ICONers. Tantangan yang 

ditemui hampir di setiap kegiatan adalah waktu yang 
terbatas untuk melakukan persiapan. Hanya tersedia 
1 – 2 bulan untuk melakukan persiapan. 

Yang sangat menantang adalah penyelenggaraan 
ETWG di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Manager 
Sales Electricity Telecommunication & Infrastruktur 
Solution ICON+, Wicoro Anggraeni mengatakan, 
hanya tersedia waktu sekitar 2 bulan untuk 
menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari nol. 

“Di Labuan Bajo, kami berhasil membuktikan bahwa 
dengan semangat ICONers, kami hadirkan layanan 
jaringan dan koneksi internet yang andal,” ujar 
ICONers yang akrab disapa Wich ini.  

Manajer Operasional Pemeliharaan dan Asset ICON+ 
SBU Regional Bali dan Nusa Tenggara, Didik Nurjayadi 
menambahkan, kami membangun jaringan dan 
membuka posko kantor perwakilan khusus untuk 
melayani event di Labuhan Bajo. ICON+ Regional 
Bali dan Nusa Tenggara membawahi dua kantor 
perwakilan (KP), yaitu Nusa Tenggara Timur yang 
berada di Kupang dan Nusa Tenggara Barat di 
Lombok. 

Selain infrastruktur, dukungan tim khusus dilakukan 
dengan mobilisasi personel untuk persiapan sampai 
dengan penyelenggaraan acara.

“Di Labuan Bajo, kami berhasil 
membuktikan bahwa dengan 

semangat ICONers, kami hadirkan 
layanan jaringan dan koneksi 

internet yang andal,”

Wicoro Anggraeni
Manager Sales Electricity Telecommunication & 

Infrastruktur Solution ICON+
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“Sebagai langkah pertama, sebelum mulai 
membangun di sana, kami membangun Tim Task 
Force terlebih dulu yang bersiaga di Labuan Bajo 
dan Bali. Kami petakan sesuai fungsi masing-
masing, seperti administrasi, operasional, dan 
commissioning. Lebih dari 40 orang yang kami 
terjunkan di sana sehingga setiap tugas bisa 
diselenggarakan dengan baik,” jelas Didik. 

Sebagai antisipasi jika terjadi gangguan, disiapkan 
pula jaringan antarpulau agar Labuan Bajo yang 
terletak di Pulau Flores terkoneksi dengan kepulauan 
terdekat, yaitu Pulau Bali dan Kupang di Pulau Timor. 

Yang tak kalah penting adalah seluruh pekerjaan 
harus dilaksanakan dengan cepat dan terukur. Mulai 
dari pembangunan jaringan, pemasangan perangkat, 
gelaran kabel FO, hingga aktivasi. 

Sinergi
Kunci keberhasilan ICON+ dalam menyediakan 
jaringan telekomunikasi yang andal adalah 
kolaborasi dan sinergi yang didukung kompetensi 
tim. Kolaborasi dan sinergi baik antar anggota 
tim—seperti tim sales, tim service excellence, dan 
tim teknis—maupun dengan stakeholder, seperti 
Kementerian ESDM dan PLN.  

“Bentuk sinergi dan kolaborasi, misalnya saja dengan 
komunikasi. Semua hal harus dikomunikasikan 
bersama sejak awal, seperti kendala yang dihadapi, 
kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, perizinan 
yang harus dilakukan, dan sebagainya,” jelas Wich. 

Sinergi yang harmonis diawali dengan proses 
penyatuan visi dan misi. Tim yang terbentuk dari 
berbagai bidang dan kompetensi perlu menyatukan 

visi dan misi sehingga dapat seiring sejalan untuk 
mencapai satu tujuan yang sama. Dalam hal ini, 
terselenggaranya G20 secara hibrid dengan baik 
yang didukung jaringan andal dan stabil.

Kompetensi dan profesionalisme tim juga berperan 
penting dalam kesuksesan kegiatan. ICONers yang 
kompeten, sigap, dan terampil menjadi ujung 
tombak sekaligus corong perusahaan dalam 
mendistribusikan layanan ICON+ ke seluruh wilayah 
Indonesia. Tentunya, didorong pula oleh semangat 
dan totalitas dalam mendedikasikan dirinya bagi 
negeri. 

“Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman 
SBU yang sudah totalitas sangat tinggi, stand by 24 
jam, sehingga semua berjalan sangat baik, tidak ada 
kendala,” ungkap Heni.  

Citra Positif
Kemampuan ICON+ menyediakan layanan telematika 
yang andal menciptakan pengalaman positif dari 
pelanggan. Pengalaman positif akan menumbuhkan 
kepercayaan pelanggan kepada ICON+ sehingga 
pelanggan pun tidak ragu untuk memercayakan 
kebutuhan layanan ICT-nya kepada ICON+. 

Terbukti, dengan kepercayaan yang telah diberikan 
penyelenggara ETWG kepada ICON+ untuk mendukung 
ETWG-1 berlanjut ke ETWG-2 dan ETWG-3. Seiring 
kepercayaan tersebut, terbentuk citra positif ICON+ 
sebagai pelaku industri ICT nasional.

Melalui kontribusi dalam penyelenggaraan 
serangkaian agenda Presidensi G20, ICON+ turut 
membangun citra baik Indonesia sebagai Presidensi 
G20 2022 di mata dunia. 
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Success Story ICON+  
di Presidensi G20

ICON+ mengukir kisah 
sukses dalam rangkaian 
kegiatan Presidensi G20. Di 
antaranya, Digital Economy 
Working Group (G20 DEWG), 
Energy Transition Working 
Group (ETWG), dan Energy 
Transmition Ministry Meeting 
(ETMM) yang berlangsung 
di Bali, Yogya, dan Labuan 
Bajo (NTT). ICON+ dipercaya 
sebagai penyedia jaringan 
internet untuk seluruh 
rangkaian acara DEWG. Di 
balik kesuksesan tersebut, 
adalah kiprah ICONers 
yang memastikan seluruh 
aspek terpenuhi untuk 
menghadirkan layanan ICT 
yang andal dan berkelas 
dunia.

Datwillyana Noviarno
Manager Kantor Perwakilan Yogyakarta 
ICON+ SBU Regional Jawa Bagian Tengah

Untuk mendukung rangkaian kegiatan 
presidensi G20 tersebut, kami melakukan 
beberapa tahapan, mulai dari desain 
perencanaan, persiapan teknis, instalasi, tes 
uji coba, hingga monitoring operasi. Kami juga 
melakukan beberapa skenario tingkat kejadian 
buruk yang mungkin terjadi serta pengujian 
secara berkala sebelum acara berlangsung. 
Hal tersebut guna menjamin hadirnya jaringan 
yang andal.

Dengan kerja sama tim, SBU Regional 
JBTG dan Divisi Network Service serta 
Divisi Infrastruktur Service, kami dapat 

menyediakan jaringan komunikasi yang andal. 
Hingga, kami pun mendapat respon positif dari 
audience.

Dengan keberhasilan ini, harapannya, ICON+ bisa 
lebih dikenal hingga di forum global sehingga 
mendukung visi ICON+ untuk menjadi penyedia 
solusi TIK terkemuka. Buat ICONers di seluruh 
Indonesia: tetap semangat, terus berusaha, dan 
jangan pernah menyerah! 
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Didik Nurjayadi 
Manager Operasi Pemeliharaan dan Aset 
ICON+ SBU Regional Bali & Nusa Tenggara

Bisa berkontribusi dalam gelaran bertaraf 
internasional, seperti G20 ETWG di 
Bali, merupakan sebuah kehormatan, 
kebanggaan, sekaligus tantangan bagi 
kami. Khususnya, ketika menyiapkan untuk 
gelaran di Labuan Bajo. Kebetulan, kami 
belum memiliki kantor perwakilan di sana. 
Kantor perwakilan kami di Nusa Tenggara 
Timur berada di Kota Kupang, sedangkan 
Labuan Bajo ada di Flores. 

Tantangannya, antara lain, perlu 
membangun infrastruktur jaringan di 
Labuan Bajo, mobilisasi personel dari Bali, 
dan waktu persiapan yang sangat singkat, 
yaitu hanya sekitar 2 bulan. Namun, 
kolaborasi dan sinergi yang didukung 
kompetensi tim serta support langsung 
dari manajemen adalah kuncinya. Dengan 
direksi yang turun langsung ke Labuan 
Bajo, meningkatkan semangat tim yang 
bertugas sehingga kami bisa mengeksekusi 
tugas tersebut dengan sangat baik.

Harapan saya, penyelenggaraan G20 
ini bisa menjadi tonggak sejarah bagi 
ICON+, meningkatkan brand dan 
value perusahaan, sekaligus semakin 
menumbuhkan semangat ICONers untuk 
selalu memberikan pelayanan terbaik 
bagi pelanggan. Ke depan, ICON+ dapat 
dipercaya kembali untuk men-support 
event-event besar, baik dalam skala 
nasional maupun internasional. 

Deddy Ardianto
Manager Kantor Perwakilan NTT
ICON+ SBU Regional Bali & Nusa Tenggara

G20 DEWG merupakan pengalaman 
pertama saya menjadi leader untuk acara 
bertaraf internasional. Saya bangga 
dan bersyukur bisa menjadi bagian dari 
Super Team Work G20 Bali Nusra dan ikut 
berkontribusi dalam gelaran bergengsi ini.
 
Semakin bersyukur dan bangga lagi, 
manakala kami bisa memberikan layanan 
terbaik dalam acara tersebut. Walaupun 
terkendala kondisi geografis, jarak, dan 
kondisi infrastruktur di Labuan Bajo kami 
bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan 
sukses.
 
Kami yakin, selama tugas dikerjakan 
dengan ikhlas dan berpedoman pada spirit 
dan nilai-nilai AKHLAK, tidak ada yang tidak 
bisa kami selesaikan dengan baik. Dengan 
pengalaman dan pembelajaran yang kami 
peroleh selama kegiatan ini, saya berharap 
ICON+ bisa dipercaya kembali untuk 
menjadi solusi dan support dalam berbagai 
event nasional maupun internasional. 

8

EDISI VI/2022

iCONERS



I-WIN: Solusi Efektif Keandalan 
Interkoneksi Internet
ICON+ hadirkan layanan I-WIN untuk memenuhi kebutuhan  

pelanggan terhadap layanan Manage Service Wifi. Didukung platform sistem  
yang komprehensif, layanan Manage Service Wifi I-WIN akan memberikan  

solusi terbaik untuk kebutuhan jaringan Wifi pelanggan.

Secara umum, layanan I-WIN merupakan 
layanan manage service wifi melalui 
penyediaan Wireless Access Point serta 
platform pendukungnya (controller). 

Penyediaan layanan manage service wifi yang 
sesuai standar spesifikasi menghadirkan 
keandalan interkoneksi internet nasional 

Awalnya, I-WIN diperuntukkan sebagai solusi add 
on layanan internet. Seiring perkembangannya, 
beragam fitur dan kemudahan re-deploy I-WIN 
menjadikannya primadona. I-WIN kerapkali menjadi 
key specifications dalam pemenuhan standar 
teknis dari pelanggan. 

I-WIN menyediakan berbagai layanan managed 
service akses poin untuk kebutuhan pelanggan 
yang bersifat end to end. Mulai dari penyediaan 
akses poin beserta pendukungnya, service 
support, konfigurasi, dan pemeliharaan. 
Seluruhnya melengkapi layanan internet ICON+ 
sebagai one stop service solution sampai kepada 
penyediaan sinyal wifi. 

Scope layanan I-WIN mencakup instalasi, 
konfigurasi, operasional, user monitoring dan 
pemeliharaan serta after sales support service 
24/7. 
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I-WIN Centralized Management 

“Layanan I-WIN kami sudah berbasis cloud base 
plug and play. Lalu, dengan fitur monitoring 
yang sangat detail, berbagai macam kebutuhan 
monitoring pelanggan pun bisa dilakukan 
dengan komprehensif dan cepat,” jelas Manager 
Multimedia, Bidang Multimedia Service ICON+, 
Pradana.  

Ke depan, layanan I-WIN dikembangkan menjadi 
I-WIN Premium untuk target korporasi pelanggan 
premium dengan kebutuhan spesifikasi premium. 
Ada pula layanan Wifin yang merupakan 
pengembangan dari I-WIN dengan fitur digital 
advertising di dalam akses poin. 

Hingga saat ini, layanan I-WIN yang dikelola oleh 
Bidang Multimedia Service ICON+ telah mencapai 
lebih dari 8 ribu akses poin. Dengan segala 
kemudahan yang ditawarkan, user semakin tertarik 
dan paham bahwa konsep managed service wifi 
merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan 
dengan layanan internet. 

Dukung G20
Dengan mengusung layanan I-WIN, ICON+ dipercaya 
sebagai penyedia koneksi internet andal dan solusi 
ICT dalam rangkaian kegiatan Presidensi G20 
Indonesia.  

Kesuksesan pelaksanaan rangkaian acara dalam 
rangkaian kegiatan ETWG dan DEWG G20 telah 
membuktikan ICON+ siap dan sanggup dalam 
mendukung event bertaraf internasional dengan 
menyediakan konektivitas yang andal dan terbaik.

Layanan I-WIN Sukseskan Rangkaian 
Kegiatan Presidensi G20 

• Mempersiapkan keandalan jaringan internet  
yang bersifat redundan dan High Availibility 
dengan kapasitas backbone yang sangat besar.

• Melakukan survei penempatan akses poin  
dengan tools khusus, sehingga didapatkan 
penempatan yang paling ideal dan menjamin 
tidak adanya blank spot signal.

• Melakukan stress test dan failover test untuk 
menguji keandalan kualitas jaringan internet.

• Menyiapkan perangkat dengan spesifikasi  
terbaik.

• Menyiapkan mini command center di lokasi  
acara sebagai pusat komando teknis.

• Menyiapkan teknisi terbaik yang  
berpengalaman dalam mengelola layanan  
I-WIN, sehingga dapat dengan cepat  
menangani permasalahan di lapangan.

“Layanan I-WIN kami sudah  
berbasis cloud base plug and play. 
Lalu, dengan fitur monitoring yang 

sangat detail, berbagai macam 
kebutuhan monitoring pelanggan 

pun bisa dilakukan dengan 
komprehensif dan cepat,”

Pradana
Manager Multimedia Bidang Multimedia 

 Service ICON+
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GRC adalah sebuah strategi perusahaan 
untuk mengantisipasi beragam risiko. 
Maka, strategi yang terencana dengan 
baik akan memberi banyak manfaat bagi 
perusahaan. Di antaranya, menjadikan 
perusahaan lebih confidence dalam 
mengambil keputusan guna mencapai 
tujuannya.

GRC: Strategi Capai  
Keberlanjutan Perusahaan

Istilah GRC atau Governance, Risk Management, 
and Compliance dapat diartikan sebagai sebuah 
strategi untuk mengatur tata kelola organisasi 

(governance), manajemen risiko (risk), dan 
kepatuhan terhadap peraturan secara keseluruhan 
(compliance). 

Strategi tersebut diterapkan perusahaan dalam 
serangkaian proses dan prosedur lintas departemen 
maupun fungsi guna mencapai tujuannya secara 
andal, mengatasi ketidakpastian, serta bertindak 
dengan integritas. 

Implementasi GRC akan memberikan manfaat berupa 
peningkatan efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, 
dan keberlanjutan perusahaan hingga kepercayaan 
stakeholder. 

3 KOMPONEN UTAMA GRC

1. Governance (Tata Kelola)
Fungsi: memastikan keselarasan proses dan aktivitas 
dengan tujuan bisnis organisasi

2. Risk (Manajemen Risiko)
Fungsi: mengidentifikasi dan menangani setiap 
risiko atau peluang yang terkait dengan aktivitas 
perusahaan

3. Compliance (Kepatuhan)
Fungsi: memastikan semua aktivitas memenuhi 
persyaratan hukum dan peraturan terkait

GO
VE

RNANCE

RISK

COMPLIANCE
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Efektivitas
Di lingkungan ICON+, penerapan GRC dimulai sejak 
akhir 2020 yang dilandasi Keputusan Direksi (Kepdir) 
ICON+. Penerapan GRC dikelola oleh corporate 
secretary, fungsi legal compliance & risk, serta 
fungsi internal audit. 

Tugas dari fungsi pengelola GRC adalah sebagai 
pengulas usulan kegiatan atau rancangan keputusan 
hasil evaluasi, yang meliputi kajian kepatuhan, kajian 
risiko, ulasan batasan kewenangan, dan pendapat 
hukum.

“Hingga saat ini, dapat dikatakan, ICON+ masih 
dalam proses membangun budaya GRC di setiap 
proses bisnisnya,” jelas Manager Compliance Policy & 
Litigation ICON+, Septa Nugraha.

Untuk itu, lanjut Septa, tantangannya adalah 
menjadikan GRC budaya perusahaan sekaligus 
komitmen ICONers untuk dilaksanakan secara 
konsisten. Yang juga menjadi tantangan adalah 
proses integrasi aspek-aspek GRC ke dalam aktivitas 
perusahaan. 

“Efektivitas implementasi GRC akan membantu 
perusahaan dalam menyeimbangkan tujuan atau 
visi/misi perusahaan, mengatasi ketidakpastian, 
serta bertindak berdasarkan integritas secara 
konsisten,” ujar Septa. 

Penerapan GRC yang efektif juga akan membantu 
perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah 
sekaligus mengantisipasi berbagai risiko. Dengan 
demikian, bisnis perusahaan tetap aman dan dapat 
bertumbuh dengan baik. Perilaku Budaya

Sebagai langkah percepatan penerapan dan 
pengintegrasian aspek-aspek GRC ke dalam bisnis 
ICON+, adalah melalui pemanfaatan teknologi 
informasi. Langkah ini sekaligus akan membangun 
budaya sadar risiko di lingkungan ICON+. 

Pemanfaatan teknologi di ICON+ sudah berada pada 
tingkat yang sangat baik sehingga dapat mendukung 
keberhasilan implementasi GRC dan peningkatan 
kinerja bisnis perusahaan yang berkelanjutan. 

“Dengan mengadaptasi kerangka kerja GRC, ICONers 
akan mampu mengambil pendekatan proaktif untuk 
memitigasi risiko, membuat keputusan yang tepat, 
dan menjamin kelangsungan bisnis,” papar Septa.

Untuk itu, ICONers diharapkan dapat menjadikan 
GRC sebagai perilaku budaya sadar risiko dalam 
menjalankan aktivitas di setiap proses bisnis 
perusahaan. Yaitu, perilaku yang berpedoman pada 
prinsip-prinsip GCG dan memegang teguh nilai-nilai 
AKHLAK. 

ASPEK PENERAPAN GRC DI ICON+

1. TATA KELOLA
• Tata Kelola Direksi dan Komisaris 

(Board Manual)
• Kebijakan Strategis Pimpinan 

(Strategic Leadership)
• Manajemen Kinerja (Performance 

Management)
• Kebijakan dan Prosedur (Policies and 

Procedures)

2. MANAJEMEN RISIKO
• Budaya Sadar Risiko (Risk Culture)
• Manajemen Risiko Perusahaan 

(Enterprise Wide Risk Management)
• Manajemen Keberlanjutan (Business 

Continuity Management)

3. KEPATUHAN
• Asesmen Mandiri (Control Self 

Assesment)
• Manajemen Kepatuhan (Compliance 

Management)
• Kebijakan Pengaduan (Whistleblowing)
• Internal Control over Financial 

Reporting (ICoFR)
• Harmonisasi Peraturan
• Internal Audit

“Efektivitas implementasi GRC 
akan membantu perusahaan dalam 

menyeimbangkan tujuan atau visi/misi 
perusahaan, mengatasi ketidakpastian, 
serta bertindak berdasarkan integritas 

secara konsisten”.

Septa Nugraha
Manager Compliance Policy & Litigation ICON+
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Destinasi Wisata di Indonesia  
seperti di Luar Negeri

Indonesia dianugerahi keindahan alam luar biasa yang menjadi daya tarik pelancong 
mancanegara. Berbicara soal keindahan alam, kita patut berbangga. Pasalnya, belum 

lama Forbes memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara terindah di dunia. 

Tak terhitung banyaknya destinasi wisata alam di Indonesia, mulai dari yang sudah 
terkenal hingga luar negeri sampai yang berstatus ‘hidden gems’. Menariknya, di 

Indonesia juga ada loh destinasi wisata yang mirip dengan wisata alam di luar negeri. 
Penasaran apa saja? Yuk, simak. 

Nepal van Java

Bagi Anda yang pernah menonton film Vertical Limit 
pasti sudah tidak asing dengan scene desa Namche 
Bazar di wilayah Nepal. Desa tersebut merupakan 
pintu masuk ke jalur pendakian Gunung Everest. 
Namche Bazar identik dengan rumah-rumah dan 
toko yang bersusun mengikuti lereng bukit. 

Nah, di Indonesia kita bisa menemui pemandangan 
menyerupai desa Namche Bazar di Dusun Butuh, 
Kaliangkrik, Magelang, Jawa Tengah. Wisata 
Kaliangkrik berada di lereng Gunung Sumbing dengan 
ketinggian 1.600 MDPL. Di desa ini, wisatawan dapat 
menikmati udara sejuk khas pegunungan sembari 
menyusuri jalan menanjak yang diapit oleh rumah-
rumah warga. 

Ranu Manduro 

Ranu Manduro merupakan wisata alam 
yang menawarkan pemandangan padang 
rumput hijau terhampar luas. Panorama 
alam di sini semakin bagus karena 
di sekitarnya tampak perbukitan dan 
Gunung Penanggungan. Sebelum terkenal 
seperti sekarang, Ranu Manduro dulunya 
merupakan bekas galian tambang. 

Sejak foto dan videonya viral di media 
sosial, Ranu Manduro yang berada di 
Mojokerto, Jawa Timur, ramai dikunjungi 
wisatawan lokal maupun luar kota. Tidak 
sedikit yang menjuluki Ranu Manduro 
layaknya Selandia Baru di Indonesia. 
Tertarik berfoto di sini? 
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Brown Canyon 

Brown Canyon menjadi salah satu objek wisata di Kota Semarang, Jawa Tengah. Berada di Brown 
Canyon, pengunjung dapat melihat deretan tebing berwarna kecoklatan yang cocok diabadikan dalam 
sebuah foto. 

Deretan tebing-tebing tinggi menjulang inilah yang membuat Brown Canyon dianggap mirip dengan 
tebing Grand Canyon di Amerika Serikat. Sebagai informasi, tebing-tebing di Brown Canyon tidak 
terbentuk secara alami, melainkan bekas pertambangan lokal. 

Savana Bekol 

Tak perlu jauh-jauh ke Afrika untuk 
merasakan sensasi berada di padang 
rumput lengkap dengan kawanan 
hewan-hewan liar. Di Indonesia, ada 
Savana Bekol di Taman Nasional 
Baluran, Situbondo, Jawa Timur. 

Savana Bekol merupakan padang 
rumput terluas di Pulau Jawa. Di 
dalamnya, terdapat beragam jenis 
fauna seperti banteng, kerbau, rusa, 
monyet, dan ular. Savana Bekol 
dijuluki Little Africa, sebab kondisi 
alam dan kehidupan liarnya memiliki 
kemiripan dengan Taman Nasional 
Serengeti di Benua Afrika.
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PLN Group siap mengembangkan 
sistem kelistrikan yang smart, 
green, dan beautiful di Ibu 
Kota Negara (IKN) Baru, 
Kalimantan Timur. Dalam rangka 
pengembangan tersebut, jajaran 
Direksi ICON+ melaksanakan 
kunjungan ke IKN dan 
menyambangi Titik Nol IKN, pada 
2—3 Juni 2022. 

Kunjungan sekaligus 
mencanangkan dimulainya 
pembangunan infrastruktur 

ICON +Dukung 
PLN Kembangkan 
Smart & Green 
Electricity di IKN

kelistrikan di IKN yang fokus pada penyiapan infrastruktur jaringan 
listrik dan Fiber Optic (FO) yang terintegrasi. Nantinya, excess capacity 
jaringan FO dapat dimanfaatkan untuk mendukung infrastruktur ICT dan 
implementasi layanan Digital. Dalam hal ini, ICON+ sebagai IT Enabler 
PLN Group memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan, mengelola, 
serta memelihara jaringan infrastruktur PLN. 

IDES Café ,Layanan Wifi 
Gratis ICON +di GOR 
Satria Purwokerto

Layanan internet ICON+ kini telah dapat 
dinikmati masyarakat Purwokerto. Lewat 
kolaborasi dengan PT BPR BKK Purwokerto, 
ICON+ sediakan fasilitas Wifi Gratis bernama 
IDES Café yang diresmikan pada 26 Juni 
2022.

IDES Café merupakan wujud komitmen 
tanggung jawab sosial PT BPR BKK 
Purwokerto terhadap masyarakat di 
sekitarnya. Kehadiran IDES Cafe diharapkan 
dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat melalui penyediaan layanan 
internet free wifi di GOR Satria Purwokerto.

ICA 2022:  
Wujud Kontribusi ICON+ 
terhadap Masyarakat

ICON+ telah berkontribusi bagi masyarakat 
melalui beragam kegiatan CSR. Hal tersebut 
dibuktikan dengan raihan penghargaan ICON+ 
dalam ajang 4th Indonesia CSR & TJSL Award 
(ICA) 2022: Strengthening Social Responsibility 
in Post-Pandemic Era, 10 Juni 2022. 

Pada gelaran ICA 2022, ICON+ memperoleh 
penghargaan Indonesia CSR & TJSL 
Award untuk kategori Sektor Industri 
Telekomunikasi. Penghargaan diserahkan 
oleh Founder & CEO The Iconomics Bram 
S. Putro kepada Manager Regulatory & 
Shareholder Relation ICON+ Erna Pardede.
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Government Forum, 
Sebuah Langkah 
Transformasi Digital 
Pemerintahan

Turut mendukung penerapan konsep 
pemerintahan digital, ICON+ SBU Regional 
Jawa Bagian Tengah menyelenggarakan 
Government Forum pada 22-23 Juni 
2022 di Kota Surakarta. Kegiatan yang 
mengusung tema “Digital Transformation 
for Public  Services” ini menjadi wadah 
silaturahmi sekaligus knowledge sharing 
dan pendampingan bagi stakeholder 
pemerintahan. 

Terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan 
dapat menjadi langkah awal dari 
transformasi penyelenggaraan pelayanan 
pemerintah yang lebih baik dan ICON+ pun 
hadir, turut mengiringi langkah tersebut 
serta berkontribusi bagi kemajuan industri 
5.0.

ICON+ Tingkatkan 
Digitalisasi Layanan 
untuk Keandalan Sistem 
Kelistrikan Jamali

ICON+ siap mendukung operational 
excellence melalui peningkatan sistem 
telekomunikasi pada kelistrikan Jawa, 
Madura, dan Bali (Jamali). Komitmen 
tersebut disampaikan ICON+ dalam Forum 
Telekomunikasi Kelistrikan UIP2B Jamali 
pada 14—15 Juni 2022.

Dalam forum tersebut, juga dilaksanakan 
penandatanganan kesepakatan kerja sama 
antara ICON+ bersama UIP2B Jamali dan tiga 
unit transmisinya (UIT JBB, UIT JBT, UIT JBM). 
Kerja sama terkait peningkatan keandalan 
sistem Operation Technology (OT) guna 
menunjang kelistrikan Jamali. 

Sinergi Optimalisasi Aset, 
PJB dan ICON+ sepakati 
Kerja Sama 

Dalam rangka mendukung sektor kelistrikan nasional, 
ICON+ menjalin kerja sama dengan PT Pembangkitan 
Jawa Bali (PJB). Kerja sama ini sekaligus 
mengeratkan sinergi antara anak perusahaan PT PLN 
(Persero).

Kerja sama ICON+ dan PJB ditandai dengan 
penandatanganan perjanjian kerja sama 
pemanfaatan aset untuk kegiatan telekomunikasi, 

multimedia, dan informatika di wilayah pengelolaan 
PT PJB, pada 23 Juni 2022. Penandatanganan 
dilakukan oleh Direktur Digital Solution & Business 
Development ICON+ Ismail Deu dan Direktur 
Pengembangan dan Niaga PJB Iwan Purwana.
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Fakta-Fakta Tentang

Jakarta 
yang Jarang Diketahui Orang

Sebagai kota metropolitan, Jakarta bukan hanya dikenal sebagai ibu kota negara 
Republik Indonesia. Kota dengan luas mencapai 661,5 km2 juga identik sebagai pusat 

perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara, bahkan salah satunya di Asia. 

Berumur hampir lima abad, Jakarta memiliki 
sejarah panjang. Mulai dari saksi bisu 
kedatangan bangsa penjajah di bumi 
Nusantara sampai perjuangan kemerdekaan. 

Nama Jakarta kerap tercantum dalam buku-buku 
pengetahuan populer maupun buku pelajaran 
sekolah. Sayangnya, tidak semua menuliskan hal-hal 
unik mengenai Jakarta. 

Berikut ini, kami sajikan fakta-fakta unik mengenai 
Jakarta yang belum banyak diketahui orang. Apa 
saja? 

1Beberapa Kali Ganti Nama
Jakarta dulunya hanya berupa pelabuhan kecil 
bernama Sunda Kelapa. Sejak pendudukan 

Belanda di Pulau Jawa, nama Sunda Kelapa diubah 
menjadi Jayakarta. Pada 1905, nama Jayakarta 
berubah jadi Sta Batavia, kemudian berurutan 
namanya berganti menjadi Gemeeente Batavia 
(1905), Toko Betshu Shi (1942), Pemerintah Nasional 
Kota Jakarta, Stad Gemeente Batavia, Kota Praja 
Jakarta, Kota Praja Djakarta Raya (1985), dan 
Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 
Raya (1961). 
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2Maskot Jakarta
Jika Anda berpikir maskot Jakarta adalah 
ondel-ondel dan Monas, maka Anda salah! 

Yang benar, maskot Jakarta adalah elang bondol 
dan salak Condet. Loh kok bisa gitu? Dulu, 
sebelum seperti sekarang yang penuh gedung, 
wilayah Jakarta masih asri dengan banyak 
pepohonan. Kondisi tersebut membuat banyak 
elang bondol terlihat di Jakarta. Sedangkan salak 
merupakan buah asli dari Jakarta yang tumbuh di 
kawasan Condet. 

3Patung-Patung di Jakarta  
Punya Cerita
Di Jakarta, Anda akan mudah menemukan 

banyak patung maupun karya pahat menawan. 
Nah, menariknya patung-patung maupun karya 
pahat di Jakarta punya ceritanya. Bentuk lidah 
api di Monas menyerupai sosok perempuan 
sedang bersimpuh menghadap Istana Negara. 

Patung Pancoran punya nama asli Patung 
Dirgantara. Patung tersebut diposisikan 
menghadap ke arah Bandar Udara Kemayoran 
(kini sudah tidak beroperasi). Patung Selamat 
Datang Bundaran HI, dibuat untuk menyambut 
kontingen Asian Games 19.

4Kota dengan Mall Terbanyak  
di Dunia
Jakarta dapat dikatakan sebagai kota 

surga belanja. Dikutip dari IDNTimes, ada 173 
mal di seluruh wilayah Jakarta. Beberapa 
diantaranya Grand Indonesia, Plaza Indonesia, 
Plaza Semanggi, Lippo Mall Kemang, Mall Kelapa 
Gading, Pondok Indah Mall, Mall Taman Anggrek 
dll. 

5Memiliki Banyak Museum
Bukan cuma mal, di Jakarta terdapat 
puluhan museum yang menyimpan 

catatan sejarah dan budaya. Saat ini, terdapat 
74 museum yang dapat Anda kunjungi untuk 
mendapatkan edukasi sejarah. Diantaranya 
Museum Nasional, Museum Bank Indonesia, 
Museum Wayang, Museum Bahari, Museum 
Perumusan Naskah Kemerdekaan, Museum 
Kebangkitan Nasional. 
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Tanda Oversharing di Medsos 
dan Cara Mengatasinya

Kehadiran media sosial (medsos) 
memberikan cara baru manusia 
berinteraksi dalam jaringan. Medsos 
bukan lagi sekadar jejaring 
pertemanan, lebih dari itu 
sebagai tempat menunjukkan 
eksistensi. Keseruan yang 
ditawarkan medsos memicu 
dorongan impulsif bagi 
penggunanya.

Sayangnya, apa yang ditawarkan 
atau dihadirkan medsos tidak 100 
persen baik. Ada sisi buruk dan 
dampak destruktif yang muncul 
bagi pengguna. Salah satunya adalah 
oversharing. Oversharing adalah keadaan 
saat seseorang individu pengguna medsos terlalu 
sering membagi konten melalui akunnya sehingga 
mencapai level berlebihan. Oversharing sering 
dikaitkan dengan kecanduan medsos. 

Dampak oversharing yang sering terlihat, pengguna 
menghabiskan terlalu banyak waktu untuk 
mengakses medsos. Lainnya, pengguna sulit 
membedakan batas-batas privasi dan informasi 
yang perlu diketahui publik. 

Tanda-Tanda Oversharing 
1.  Posting konten ranah pribadi
2.  Posting setiap kegiatan dari pagi sampai petang
3.  Rutin posting makanan
4.  Tidak mau unggah konten memalukan
5.  Menjadi gelisah jika tidak posting
6.  Mengejar like dan share

Cara Mengatasinya
1. Jangan posting saat sedang marah

Saat marah, seseorang tidak bisa berpikir 
secara jernih. Jika sudah demikian, apapun yang 
dilakukan pasti diluar kendali. Nah, usahakan 
jangan membuka medsos saat marah. Sebab, 
apapun yang Anda posting disertai kemarahan 
justru berpotensi memantik polemik baru. 

2. Lebih selektif
Sebelum posting di medsos, pikirkan berulang kali 
apakah konten yang hendak di-post terlalu pribadi 
atau bisa memicu kontroversi. Hati-hati juga 
informasi yang dibagikan bisa disalahgunakan 
oleh orang tidak bertanggung jawab. 

3. Perbanyak quality time bareng orang tersayang
Kesepian dianggap menjadi awal mula 
oversharing. Dalam kesepian, seseorang merasa 
butuh pengalih, hal itu bisa didapat dengan 
mengakses medsos. Mulailah meluangkan 
waktu untuk orang-orang terdekat. Berbagi 
cerita dengan mereka dapat menjadi hal yang 
menyenangkan di dunia nyata. 

4. Ingat! Anda tuh bukan siapa-siapa
Kalau Anda bukan publik figur, sadar diri aja. Ada 
atau enggak postingan Anda di medsos toh gak 
terlalu penting juga buat para follower kan?!  
So, bijaksanalah dalam bermedsos. 






