LAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
(CORPORATE SOCIAL RESPONCIBILITY) ICON+ 2017

Bagi ICON+ masyarakat memiliki peran yang sangat berarti bagi keberlangsungan Perusahaan. Untuk itu,
ICON+ memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk membantu pengembangan masyarakat melalui
kegiatan CSR. Bagi ICON+, program CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan dan suatu tanggung
jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan. Melalui gerakan CSR
yang dilakukan, Perusahaan telah memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari
komunitas setempat ataupun masyarakat luas.
Pelaksanaan CSR juga dirancang dengan memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan yang
berprinsip memenuhi kebutuhan saat ini, tanpa mengabaikan hak generasi mendatang. Kebijakan ICON+
menyadari bahwa untuk terus tumbuh dan berkembang diperlukan peran serta masyarakat sekitar. Hal
ini menjadi landasan pokok perusahaan untuk senantiasa memelihara hubungan baik dan ikut
mengembangkan program Tanggung jawab Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat di setiap unit kerja
dimana Perusahaan beroperasi.
Dalam rangka meningkatkan nilai sosial dan serta sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat, ICON+
menjalin kerja sama dengan organisasi dan lembaga masyarakat baik di Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah setempat.
ICON+ memahami bahwa kesejahteraan masyarakat akan berdampak pada kemajuan pembangunan
nasional yang juga akan memberikan dampak positif bagi perusahaan. ICON+ mengimplementasikan
tanggung jawab sosial kemasyarakatan melalui program-program berikut:
Bantuan Pendidikan ICON+ turut mendukung terciptanya kesiapan SDM Indonesia, serta dalam rangka
mencerdaskan anak bangsa. Dukungan ICON+ dalam dunia pendidikan sepanjang tahun 2017 melalui
kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi ternama di Jakarta antara lain Kegiatan Lomba Inovasi dan
Grand Seminar yang diselenggarakan oleh Institut Teknik Bandung (ITB), event Karya untuk Negeri yang
diselenggarakan oleh STT PLN, event Indonesian Scholar International Convention yang diadakan oleh
Universitas Indonesia, event Arkana Creative Universitas Mercu Buana, serta event peresmian Aliansi
Perguruan Tinggi Swasta Berbasis Badan Usaha Milik Negara (APERTI BUMN). Disamping kerjasama
dengan Perguruan Tinggi, ICON+ juga melakukan kerjasama dengan sekolah dasar hingga menengah
melalui program Internet Goes to School dan memberikan layanan internet gratis kepada 14 komunitas
pendidikan (SD, SMP, SMU dan lainnya) serta kunjungan edukatif yang dilakukan oleh SMK Talang Padang
Lampung ke ICON+
Selain itu ICON+ juga memiliki program khusus bertajuk “Campus Goes to ICON+” yaitu program yang
bertujuan membantu kesiapan SDM Indonesia yang andal dan mampu bersaing, khususnya dalam sektor
IT. Dalam program ini, Perusahaan memberikan pelatihan praktik penyambungan kabel FO kepada
mahasiswa dan siswa teknik informatika dari berbagai Universitas dan Sekolah yang sedang melakukan
studi excursion ke ICON+, diantaranya SMK Sukoharjo pada tanggal 17 Januari 2017 dan SMK Informatika
Pesat Bogor pada tanggal 21 Januari 2017. Beberapa kegiatan CSR lainnya dalam program bantuan
pendidikan adalah berupa kerjasama sponsorhip untuk kegiatan outing Sekolah Alam Indonesia, kegiatan

The 16th Second Sharia Economics Days, Wijaya Cup SMPN 12 Kebayoran Baru, kegiatan Lomba IMPACT
6 Evolve Your Paskibra’s Quality SMAN 39 Jakarta, dan kegiatan seminar HUT PJCI Ke-2 dengan tema
“Smart Grid untuk Mendorong Sistem Kelistrikan yang Andal, Efisien dan Ramah Lingkungan”.
Bantuan Sosial ICON+ juga turut serta dalam memberikan bantuan prasarana umum bagi masyarakat,
antara lain melalui kerjasama dengan Pemerintah Kota Gorontalo berupa bantuan layanan CCTV dalam
mendukung pengembangan e-government Gorontalo, kegiatan Charity Golf Tournament, bantuan
kepada salah satu pramulayan ICON+ yang menjadi korban kebakaran hunian penduduk di wilayah Kota
Jakarta, serta bantuan dana bagi PMI DKI Jakarta. Bantuan Sosial Keagamaan Kerukunan hidup antar umat
beragama akan memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi negara, yang akan berdampak pada
keberlangsungan Perusahaan.
Dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, sepanjang tahun 2017, ICON+ telah memberikan
bantuan dana sosial untuk kegiatan Isra’ Mi’raj kepada Majelis Taklim dan Musholla Al Ikhlas Kota Depok
di bulan Juni 2017, bantuan dana renovasi Masjid Al Ihsan BPHN Kementerian Hukum dan HAM di wilayah
Jakarta Timur, melakukan kegiatan tabligh akbar dan santunan yatim Pemuda Pancasila di Kelurahan
Kuningan Barat,memberikan bantuan dana bagi Masjid Jami Ar-Rohmah Yayasan Gura’im, dana
sumbangan untuk tiga yayasan anak yatim, yaitu : Rumah Yatim At-Taqwa, Pondok Pesantren Anwarul
Quran, dan anak asuh remaja Islam Musholla Al-Muttaqin, pemberian paket alat sholat kepada anak yatim
dan dhuafa, pemberian bingkisan Ramadhan kepada pekerja disejumlah Gardu Induk, penyembelihan
hewan qurban pada hari raya Idul Adha 1438 H, serta berpartisipasi dalam kegiatan natal dan paskah
bersama PT PLN (Persero) pusat dan regional Sumatera Utara.
Berikut adalah total alokasi dana CSR ICON+ sepanjang tahun 2017:

