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DTP Dukung Program “Satu Juta Domain Gratis” Lewat
Cloudnesia
•

Cloudnesia memberikan layanan domain dan hosting gratis dan berkualitas, bagi para
pengusaha kecil menengah dan lembaga-lembaga pendidikan di seluruh Indonesia.

•

Layanan tersebut adalah bentuk partisipasi DTP dalam program “Satu Juta Domain Gratis” yang
digagas Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo), sebagai pendorong kebangkitan
teknologi dan informasi di era digital.

•

Kemkominfo memilih Cloudnesia dan DTP sebagai mitra dengan memanfaatkan jalur e-katalog
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), yang lebih transparan dan
efisien.

Jakarta – Dalam rangka menyukseskan Program “Satu Juta Domain Gratis” yang digagas Kementerian
Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo), PT Dwi Tunggal Putra (DTP) memberikan layanan domain dan
hosting gratis lewat Cloudnesia. Ketersediaan layanan domain dan web hosting berkualitas dari
Cloudnesia tersebut diwujudkan lewat dua layanan unggulan, yakni Storecloud dan Educloud.
“Program layanan tersebut mencakup pemberian nama domain .id dan juga hosting gratis, bagi para
pengusaha kecil dan menengah serta lembaga-lembaga pendidikan di seluruh Indonesia,” ungkap Umar
Dani, Data Center Sales Manager DTP.
Umar Dani menjelaskan bahwa layanan Storecloud bertujuan untuk membantu pengembangan dan
pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengusaha kecil dan menengah kini tak
perlu ragu mengoptimalkan penggunaan internet untuk memajang dan menjual produknya, sehingga
ikut mendorong optimalisasi pertumbuhan ekonomi digital dan kreatif. Dengan pemberian nama
domain .id, identitas produk dalam negeri pun akan tampak lebih jelas.
Sementara Educloud, layanan pemberian domain gratis bagi lembaga pendidikan, bertujuan untuk
menambah konten-konten positif dari dalam negeri. Selain itu, program ini diharapkan pula dapat
memasyarakatkan e-learning melalui profil situs web sekolah.
“Cloudnesia juga berinisiatif membentuk sebuah komunitas yang diberi nama Cloudnesian. Komunitas
ini kami diciptakan sebagai wadah bagi lembaga pendidikan dan para pelaku UKM yang tidak terdaftar
pada Dinas Pemerintahan Kota, namun ingin juga ikut mendapatkan domain dan hosting gratis.” Umar
Dani menambahkan.

Sebenarnya sejak tanggal 12 Mei 2016, DTP memang sudah aktif memroses pemberian domain dan
hosting gratis untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada dalam daftar Kemkominfo.
Namun selain rutin berkoordinasi dengan Kemkominfo, DTP juga memfasilitasi lewat komunitas
Cloudnesian untuk membuka peluang seluas-luasnya bagi tercapainya satu juta domain gratis.
Kemkominfo menggagas Program “Satu Juta Domain Gratis” sebagai pendorong upaya kebangkitan
teknologi dan informasi di era digital. Angka satu juta domain gratis tersebut ditargetkan Kemkominfo
dapat tercapai secara bertahap, hingga tahun 2018 mendatang.
Kepercayaan yang diberikan Kemkominfo terhadap Cloudnesia serta DTP sebagai mitra program
tersebut adalah bukti keandalan layanan DTP, yang sejak tahun 2013 juga merambah bisnis penyediaan
domain dan web hosting di Indonesia melalui brand Cloudnesia. Layanan Cloudnesia pun telah tersedia
di katalog elektronik (e-katalog) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Sehingga, proses penyediaan jasa dari Cloudnesia bisa diakses oleh lembaga pemerintahan seperti
Kemkominfo dengan lebih transparan dan efisien.
*****
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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