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DTP Resmikan GSD Alpha, Data Center Premium
Berstandar Tier-III


DTP menggelar soft launching GSD Alpha pada tanggal 8 Agustus 2016.



Peresmian GSD (Graha Sarana Data) Alpha sebagai datacenter premium berstandar tier-3,
menjadi bukti inovasi dan kontribusi DTP bagi perkembangan dunia IT di Indonesia.

Jakarta – Tanggal 8 dan bulan 8 di tahun 2016 ini dipilih PT. Dwi Tunggal Putra (DTP) sebagai tanggal
istimewa untuk menggelar soft launching datacenter baru yang digadang sebagai “the Next Generation
Data Center”. GSD Alpha, demikian namanya, adalah datacenter premium yang memiliki standar tier-3.
Acara tersebut diselenggarakan di Lantai 1 Gedung Cyber, Jakarta Selatan, yang memang menjadi lokasi
pendirian fasilitas datacenter GSD Alpha. Infrasturktur data center seluas 300 meter persegi tersebut
termasuk raised floor system dengan kapasitas muatan hingga satu ton, dengan tembok pemisah
(partition wall) tahan api.
Pengguntingan pita yang menandakan resminya pembukaan GSD Alpha dilakukan oleh Bapak Michael
Alifen, Direktur DTP. "Saya berharap peresmian GSD Alpha ini bukan yang terakhir dari DTP, namun
menjadi titik awal dari semua inovasi dan pembangunan sehingga perusahaan ini dapat berkembang
lebih maju lagi.” Michael Alifen menegaskan dalam sambutannya.
Nama brand Graha Sarana Data (GSD) yang diusung DTP untuk layanan datacenter-nya sudah menjadi
paten untuk keunggulan layanan yang dihadirkan sejak tahun 2001. Kini, GSD α pun hadir melengkapi
portofolio layanan DTP. Simbol α (Alpha) yang ditambahkan di belakang merk GSD menyiratkan arti
keutamaan, yang pertama dan paling dominan. Harapannya, GSD Alpha dapat menjadi pilihan utama
bagi para pengguna layanan datacenter, sehingga nantinya dapat mendominasi pasar datacenter di
Indonesia.
“Semoga PT. Dwi Tunggal Putra (DTP) semakin berkembang luas dan selalu dapat memperhatikan
kualitas yang dikehendaki setiap pelanggan setianya, sehingga kerja keras kami semua akan selalu
membuahkan hasil yang lebih baik,” pungkas Michael Alifen.
Pelanggan GSD Alpha memang juga akan dimanjakan dengan konsep dan teknologi unggul Dual Source
Feed, sehingga setiap perangkat server bisa selalu beroperasi secara terkendali, aman dari gangguan

kelistrikan. Ditambah lagi dengan rak dengan sistem Cold Aisle Containment yang terdiri dari dua pintu
akses dan roof system sehingga mampu menjaga suhu tetap dingin bagi perangkat server Anda yang ada
di dalamnya. Selain itu, keandalan sistem pendingin Precision Air Conditioning (PAC) juga menjadi nilai
lebih GSD Alpha untuk menghadirkan layanan terbaik, karena mampu mempertahankan suhu dan
kelembaban ruangan secara stabil selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.
Dengan kehadiran GSD Alpha, pelanggan setia DTP pun dapat menitipkan data-data aset berharganya
dengan aman dan nyaman, pada data center generasi terdepan yang paling mutakhir.
*****
Tentang DTP
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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