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Satu Langkah Telekomunikasi Tanpa Batas
Didirikan pada tahun 1974, PT.Dwi Tunggal Putra atau yang lebih dikenal dengan DTP mengawali
usaha sebagai pemasok perangkat radio komunikasi untuk instansi pemerintah. Namun semenjak
tahun 2000, DTP melebarkan sayapnya dengan menjadi perusahaan penyedia jasa telekomunikasi.
Didukung dengan lisensi Kementerian Komunikasi & Informatika Republik Indonesia, DTP juga
merupakan perusahaan NAP (Network Access Point) generasi pertama di Indonesia.
One-Stop Integrated Telecommunications Solutions adalah ciri khas DTP yang telah sekaligus
membuktikan kehandalannya dalam memberikan solusi satu langkah bagi semua kebutuhan;
terutama untuk mendukung maksimalnya operasional usaha dan bisnis di Indonesia yang
memanfaatkan sarana telekomunikasi.
DTPnet adalah salah satu layanannya; sebuah jasa IP transit premium, ditunjang dengan
infrastruktur jaringan yang prima. DTPnet menjamin keleluasaan dalam menikmati koneksi internet
yang sangat baik. Selain DTPnet, Buanter Net merupakan produk ISP milik DTP yang dapat
memenuhi permintaan internet klien seiring dengan pengembangan progresif cakupan Point of
Presence di berbagai kota.
Bukan hanya layanan telekomunikasi untuk internet, solusi satu langkah DTP juga menyediakan data
center yaitu GSD (Graha Sarana Data) dimana kerahasiaan data perusahaan terjaga dengan baik.
GSD terdiri dari berbagai paket pilihan sesuai budget yang bisa menjadi solusi data center bagi
perusahaan kecil, menengah hingga besar.
Keunggulan DTP berikutnya adalah IDNet (jaringan VSAT) yang mampu menjangkau seluruh
Indonesia hingga daerah terpencil. Tidak perlu khawatir bagi perusahaan atau instansi yang kerap
membutuhkan monitoring serta koordinasi ke kantor di berbagai daerah, IDNet adalah solusi untuk
melakukan komunikasi data, suara, dan video.
Sebagai penunjang solusi telekomunikasi satu langkahnya, DTP melengkapi layanan dengan
monitoring proaktif 24/7/365 dan Customizable Solutions. Metode monitoring proaktif tersebut
diutamakan agar klien dapat memendam rasa khawatir; jika masalah terjadi, tim DTP dengan cepat
menginformasikannya dengan tingkat kesiagaan selama 24 jam sehari / 7 hari seminggu / 365 hari
setahun. Tim DTP secara proaktif memantau kinerja bandwidth milik para kliennya dan siap
kapanpun informasi dibutuhkan; tidak perlu menunggu klien menyampaikan keluhan, tapi saat
ditemukan jaringan yang down, klien akan diberitahukan lebih dulu.
Sedangkan layanan Customizable Solutions adalah bentuk kedekatan DTP dengan para kliennya. DTP
terbuka untuk berdiskusi mengenai kebutuhan telekomunikasi apa yang paling dibutuhkan klien
dalam bisnisnya. Tentunya lewat obrolan dengan klien dan kesiapan DTP dengan solusi satu
langkahnya, membuat segala impian telekomunikasi demi kemajuan usaha menjadi lebih mungkin.

Karena sarana telekomunikasi adalah jembatan penghubung tanpa batas fisik, maka Indonesia
membutuhkan mitra berkualitas seperti DTP untuk mewujudkannya.
*****
Tentang Cloudnesia (Cloudnesia.com)
Cloudnesia adalah penyedia layanan domain dan web hosting dari DTP, yang menyediakan berbagai
paket layanan terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Keunggulan layanan Cloudnesia
mencakup kehadiran server di Indonesia dengan unlimited bandwith, aktivasi yang cepat, uptime
99%, kemudahan basis CPanel, serta layanan pelanggan 24 jam per hari selama 7 hari per minggu.
Tentang DTP (dtp.net.id)
DTP (PT Dwi Tunggal Putra) adalah penyedia layanan telekomunikasi yang memiliki tiga jenis layanan
utama, yaitu High Speed Internet, Datacenter, serta VSAT Network. DTP telah mendapatkan izin
penyelenggara jasa internet dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menjalankan
layanan telekomunikasi tersebut, dan telah melayani ISP, berbagai perusahaan dan instansi
Pemerintahan RI sejak 2000. DTP saat ini memberikan layanan High Speed Internet melalui jaringan
teresterial di Jakarta dan Surabaya. Layanan VSAT DTP sendiri sudah mencakup seluruh penjuru
nusantara, khususnya untuk melayani Kawasan Timur Indonesia, dan wilayah-wilayah pelosok yang
sulit terjangkau layanan teresterial.
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