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KUNJUNGAN DTP KE KABUPATEN MAHAKAM ULU
Beberapa waktu lalu, PT.Dwi Tunggal Putra (DTP) melakukan perjalanan ke kabupaten Mahakam Ulu
di Kalimantan Timur. Mengetahui masyarakat setempat yang sudah memahami teknologi, tim DTP
berkesempatan untuk memperkenalkan VSAT sebagai teknologi untuk solusi internet di wilayah
pedalaman dan sekaligus memberikan edukasi seputarnya.
Dalam kunjungan tersebut, tim DTP bertemu dengan pemerintah kabupaten dan berbagai lapisan
masyarakat Mahakam Ulu. Baik pemkab maupun warga setempat kini sadar bahwa dengan
teknologi VSAT ada solusi bagi wilayah pedalaman untuk mendapatkan akses jaringan internet
berkualitas.
Kabupaten hasil pemekaran Kutai Barat ini belum sepenuhnya didukung dengan infrastruktur seperti
jalan penghubung antar desa yang memadai. Masyarakat setempat lebih mengandalkan transportasi
air seperti speedboat dan kapal kayu untuk mendatangi desa lain. Belum ditambah dengan pasokan
listrik yang terbatas pada jam tertentu saja.
Akan tetapi, berbagai keterbatasan tersebut tidak membuat masyarakatnya ketinggalan
pengetahuan tentang teknologi. Mereka paham email, download, upload dan lainnya. Masyarakat
juga merasakan pentingnya internet terutama untuk pendidikan dan kesehatan, agar mereka tidak
ketinggalan informasi terbaru.
Kunjungan tim DTP ini telah membuka mata bahwa teknologi seperti internet telah menjadi
kebutuhan hingga ke wilayah terpencil sekalipun dan VSAT adalah solusinya. Mahakam Ulu hanya
satu contoh nyata. Karena DTP peduli pengembangan kemajuan teknologi di Indonesia, maka DTP
siap untuk merangkul seluruh wilayah nusantara.

*****
Tentang VSAT IDnet
IDnet adalah layanan telekomunikasi fixed satellite yang secara signifikan telah terbukti sukses
menghadapi tantangan bahkan di pelosok nusantara. Dengan menggunakan teknologi frekuesi
C-Band, IDnet memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menghantarkan komunikasi data, suara,
maupun video secara efisien dan efektif. Layanan yang mencakup seluruh penjuru negeri tersebut
lebih stabil dan tidak rentan terhadap cuaca yang berubah-ubah.

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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